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Wstęp

Wstęp
Rozwój sytemu finansowego w Polsce w 2013 r. jest kolejną edycją opracowania, w którym
opisywane są zmiany zachodzące w systemie finansowym w danym roku. W publikacji
przedstawiono tendencje i bariery rozwoju wszystkich funkcjonujących w Polsce instytucji oraz
rynków finansowych na tle zmian w europejskim systemie finansowym. Analizie poddano także
zmiany infrastruktury i regulacji prawnych dotyczących systemu finansowego oraz inicjatywy
mające na celu integrację i zwiększenie bezpieczeństwa rynku finansowego w Unii Europejskiej.
Zgodnie z przyjętą zasadą zmiany, które zaszły w krajowym systemie finansowym w 2014 r., nie
zostały uwzględnione w niniejszym opracowaniu, nawet jeśli były znane autorom w trakcie
pisania tekstu. Podstawowe informacje na ten temat zawiera prezentacja stanowiąca
uzupełnienie raportu, zamieszczona na stronie internetowej NBP1.
W pierwszym rozdziale omówiono rolę systemu finansowego w gospodarce. Ponadto
przeanalizowano ewolucję wielkości i struktury krajowego systemu finansowego oraz zależności
między zmianami w tym systemie 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 2013 r. zaszły w poszczególnych
sektorach instytucji finansowych. W miarę możliwości zmiany te są opisywane na tle tendencji
występujących w krajach naszego regionu oraz w strefie euro. W polskim systemie finansowym
najważniejszą rolę odgrywają banki i z tego względu sektor bankowy analizowany jest w
pierwszej kolejności. Szczegółowo przedstawiono zmiany struktury należności i zobowiązań
banków, w tym wynikające z prowadzonej polityki kredytowej. W następnych podrozdziałach
scharakteryzowano inne instytucje świadczące usługi finansowe oraz sektor funduszy private
equity. Kolejnymi analizowanymi instytucjami finansowymi są fundusze inwestycyjne i
emerytalne. W tym rozdziale przedstawiono także sytuację w krajowym sektorze ubezpieczeń
oraz sektorze podmiotów prowadzących działalność maklerską.
W rozdziale piątym zaprezentowano najważniejsze tendencje występujące na rynkach
finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian płynności na tych rynkach, wynikających z
czynników globalnych i lokalnych. Najpierw opisano ewolucję rynku pieniężnego i jego
poszczególnych

1

segmentów

(rynków:

bonów

skarbowych,

bonów

pieniężnych,

www.nbp.pl/systemfinansowy/rozwoj.
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krótkoterminowych papierów dłużnych przedsiębiorstw i banków, a także transakcji o
charakterze lokacyjnym). W kolejnym podrozdziale przedstawione są zmiany na polskim rynku
kapitałowym. Przeanalizowano rozwój rynków: obligacji skarbowych, obligacji komunalnych, a
także długoterminowych instrumentów dłużnych banków i obligacji przedsiębiorstw. Osobną
część rozdziału poświęcono rynkowi akcji. Rozdział piąty zawiera także opis zmian
zachodzących na kasowym rynku transakcji wymiany walut oraz ewolucji rynku instrumentów
pochodnych w Polsce, w podziale na instrumenty giełdowe i pozagiełdowe.
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System finansowy w Polsce

1. System finansowy w Polsce
1.1. Rola systemu finansowego w gospodarce
System finansowy jest jednym z kluczowych elementów współczesnej gospodarki. Od jakości
systemu finansowego, sposobu jego zorganizowania i efektywności funkcjonowania w dużym
stopniu zależy przebieg procesów gospodarczych zarówno w sferze finansowej, jak i w sferze
realnej. Stąd wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu systemu finansowego, przejawiające się
między innymi w formie kryzysów finansowych powodują, ze względu na negatywne skutki dla
gospodarki, wzrost zainteresowania kształtem, strukturą i regułami działania systemu
finansowego. Kryzys finansowy bardzo często jest stymulatorem i katalizatorem zmian w
systemie finansowym. Dobrym przykładem są inicjatywy w tym zakresie podejmowane po
2008 r.
Rekomendacje ewentualnych zmian w funkcjonowaniu systemu finansowego

zawsze

poprzedzane są pogłębioną diagnozą oraz dyskusją z szerokim udziałem wszystkich
interesariuszy i świata nauki. Jako przykłady takiego sposobu działania można przytoczyć
raporty: de Larosiere2, Liikanena3, Vickersa4, czy Volckera5. Zawierały one diagnozę kryzysu
i słabości systemu finansowego (niejednokrotnie koncentrowały się na systemie bankowym) oraz
rekomendowały

kierunki

niezbędnych

zmian.

W

konsekwencji

stanowiły

podstawę

wypracowania zmian w systemach finansowych, odpowiednio, krajów Unii Europejskiej,
Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.
W dokumencie Komisji Europejskiej, podsumowującym reformy sektora finansowego,
podkreślono, że: „Celem nadrzędnym programu reform finansowych UE jest stworzenie systemu
finansowego, który służy gospodarce i umożliwia zrównoważony wzrost gospodarczy”6. Jest to
ważne stwierdzenie, wskazujące na pożądane kierunki przebudowy systemu finansowego.
Zgodnie z nim system finansowy ma pełnić służebną rolę w gospodarce oraz wspierać wzrost

The High-level Group of Financial Supervision in the EU, chaired by Jacques de Larosiere, Final Report, Brussels, 25
February 2009, http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/de_larosiere_report_en.pdf.
3 High-level Expert Group on reforming the structure of the EU banking sector, chaired by Erkki Liikanen, Final Report,
Brussels, 2 October 2012.
4 Independent
Commission
on
Banking.
Final
Report.
Recommendations,
September
2011,
http://www.ecgi.org/documents/icb_final_report_12sep2011.pdf.
5 Financial
Reform. A Framework for Financial Stability, Group of Thirty, 15 January 2009,
http://fic.wharton.upenn.edu/fic/Policy%20page/G30Report.pdf.
6 A reformed financial sector for Europe, Commission staff working document, European Commission, Brussels, 15
May 2014, COM(2014)279 final, s. 22.
2
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gospodarczy, a nie działać na rzecz samego siebie, tworząc zagrożenie dla zrównoważonego
rozwoju gospodarczego7.

1.1.1. Pojęcie systemu finansowego
System finansowy jest to „zbiór rynków, instytucji, przepisów ustawowych, regulacji i technik,
dzięki którym przedmiotem obrotu są obligacje, akcje, i inne papiery wartościowe; określane są
stopy procentowe; oraz świadczone są usługi finansowe”8. Zgodnie z inną definicją rynkowy
system finansowy9 składa się „z czterech ogniw: instrumentów finansowych; rynków
finansowych; instytucji finansowych; zasad, na jakich działają trzy pierwsze ogniwa”10. Instytucje
finansowe obejmują m.in.: banki, niebankowe instytucje kredytowe, fundusze inwestycyjne,
zakłady ubezpieczeń, fundusze emerytalne oraz domy maklerskie. Rynki finansowe to: rynek
pieniężny, kapitałowy, walutowy i instrumentów pochodnych. Kluczową rolę w zapewnieniu
prawidłowego funkcjonowania systemu finansowego pełnią regulacje prawne, a także instytucje
sprawujące nadzór nad działalnością poszczególnych instytucji i rynków finansowych oraz
tworzące sieć bezpieczeństwa finansowego. Sama dyscyplina rynkowa nie gwarantuje bowiem
efektywnego funkcjonowania

systemu finansowego. Z

drugiej strony, niedostatki

w

sprawowanym nadzorze oraz niewłaściwe regulacje mogą być jedną z przyczyn powstawania
kryzysu finansowego.
System finansowy zapewnia przepływ środków finansowych (pieniężnych) od podmiotów, które
dysponują oszczędnościami netto (tj. wydają mniej aniżeli uzyskują dochodów) do podmiotów,
które są pożyczkobiorcami netto (tj. wydają więcej aniżeli uzyskują dochodów). Przepływ
środków następuje dwiema głównymi drogami:
 bezpośrednio – przez rynki finansowe,
 pośrednio – przez pośredników finansowych (przede wszystkim banki).

Na takie niebezpieczeństwo wskazuje m.in. A. Turner podkreślając, że nie ma wyraźnych dowodów na to, że
wzrost skali i złożoności systemu finansowego w bogatych krajach rozwiniętych w ciągu ostatnich 20–30 lat
doprowadził do zwiększonego wzrostu czy stabilności, raczej to system finansowy czerpie rentę z realnej
gospodarki, aniżeli kreuje dla gospodarki dodatkową wartość. A. Turner, What do banks do? Why do credit booms
and busts occur and what can public policy do about it?, [w]: The Future of Finance: The LSE Report, London 2010,
London School of Economics and Political Science, s. 6.
8 P. S. Rose, M. H. Marquis, Financial Institutions and Markets, 11 ed., New York 2011, McGraw-Hill/Irwin, s. 3.
9 Poza rynkowym systemem finansowym w ramach systemu finansowego wyodrębnia się publiczny system
finansowy (fiskalno-budżetowy). Przedmiotem niniejszego opracowania jest rynkowy system finansowy, wobec
którego używana będzie ogólna nazwa system finansowy.
10 B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak (red.), System finansowy w Polsce, t. 1, Warszawa 2008, Wydawnictwo
Naukowe PWN, s. 20.
7
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System finansowy nie może prawidłowo funkcjonować bez nowoczesnej infrastruktury,
obejmującej nie tylko systemy płatności oraz rozliczeń i rozrachunku transakcji instrumentami
finansowymi, ale także instytucje zwiększające przejrzystość informacyjną (np. rejestry
kredytowe) oraz systemy ochrony uczestników rynku (np. systemy gwarantowania depozytów
będące ważnym elementem stabilności i budowania zaufania do instytucji kredytowych).

1.1.2. Funkcje systemu finansowego
Pierwotną funkcją systemu finansowego jest ułatwienie alokacji i rozmieszczania zasobów
gospodarczych zarówno w czasie, jak i w przestrzeni, w niepewnym otoczeniu11. Poza tą funkcją
system finansowy powinien zapewniać:12
 Wymianę wartości, tj. dokonywanie płatności. Bezpieczny i efektywny system płatniczy jest
kluczowy dla funkcjonowania gospodarki. Powinien on spełniać następujące wymogi: szybki
i terminowo dokonywać rozrachunku transakcji; być dostępnym dla każdego, kto ma
potrzebę dokonania płatności lub ma otrzymać płatność; być łatwym do zintegrowania z
innymi procesami gospodarczymi; być łatwym w użyciu, bezpiecznym, pewnym oraz
przystępnym i transparentnym, a jego użytkownicy powinni być poinformowani o
możliwościach wyboru metod płatności i związanych z nimi kosztami.
 Pośrednictwo, tj. transfer środków pomiędzy oszczędzającymi i kredytobiorcami. System
finansowy umożliwia pozyskanie środków od podmiotów oszczędzających przez podmioty
zainteresowane pozyskaniem finansowania. Pośrednictwo to może występować w różnych
formach i nie polega tylko na przyjmowaniu depozytów i udzielaniu kredytów. Na przykład
firmy

inwestycyjne

pośredniczą

pomiędzy

emitentami

papierów

wartościowych

i inwestorami. W zależności od charakteru transakcji, omawiane pośrednictwo obejmuje
dodatkowe (uzupełniające) funkcje, takie jak: łączenie zasobów, w celu sfinansowania małymi
kwotami depozytów kredytu o dużej wartości; transformacja terminów; ocena ryzyka
i przetwarzanie informacji (np. monitorowanie potencjalnych kredytobiorców w celu
identyfikacji

możliwości

zyskownego

rozwoju

akcji

kredytowej);

monitorowanie

kredytobiorców w celu ograniczenia ryzyka niespłacenia udzielonego kredytu. W procesie
pośrednictwa niezwykle ważne jest efektywne alokowanie środków, tj. kierowanie

R.C. Merton, Operation and Regulation in Financial Intermediation: A Functional Perspective, [w]: Operation and
Regulation of Financial Markets, ed. P. Englund, Stockholm 1993.
12 Submission
to the Financial System Inquiry, March 2014, Reserve Bank of Australia, s. 9-13,
http://www.rba.gov.au/publications/submissions/fin-sys-inquiry-201403/pdf/fin-sys-inquiry-201403.pdf.
Podobny zestaw funkcji systemu finansowego wyróżniany jest w dokumentach OECD i Komisji Europejskiej.
Policy framework for effective and efficient financial regulation, Paris 2010, OECD, s. 7-16 oraz A reformed financial
sector for Europe, op. cit., s. 23-24.
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finansowania do tych przedsięwzięć, które charakteryzują się najwyższą efektywnością. W ten
sposób system finansowy przyczynia się do wzrostu możliwości wytwórczych gospodarki i
podniesienia poziomu życia.
 Transfer ryzyka. Dobrze funkcjonujący system finansowy ułatwia wycenę i alokację różnych
rodzajów ryzyka: ryzyka kredytowego, ryzyka rynkowego, ryzyka ubezpieczeniowego, czy
ryzyka operacyjnego. Rola systemu finansowego nie polega na całkowitej eliminacji ryzyka,
gdyż nie jest to możliwe w praktyce, a ponadto miałoby niekorzystny wpływ na
innowacyjność gospodarki i przedsiębiorczość. Chodzi raczej o ułatwienie transferu ryzyka do
tych podmiotów, które są najlepiej przygotowane do zarządzania nim.
 Płynność. System finansowy zapewnia płynność jego uczestnikom. Jeżeli system finansowy
funkcjonuje prawidłowo, to podmioty gospodarcze są w stanie zamienić swoje aktywa w
gotówkę w krótkim czasie i bez nieuzasadnionej utraty wartości.
System finansowy powinien także zapewnić ex ante informacje na temat możliwych inwestycji i
alokacji

kapitału

oraz

po

zapewnieniu

przedsiębiorstwu

finansowania

umożliwiać

monitorowanie inwestycji i kontrolowanie przestrzegania ładu korporacyjnego13.
W literaturze przedmiotu można spotkać także inne klasyfikacje tych funkcji. Jedną z nich,
obrazowo przedstawiającą zadania pełnione przez system finansowy, jest podział na:14
 funkcję monetarną. Polega ona na dostarczaniu do gospodarki pieniądza i umożliwieniu jego
obiegu. Porównując z innymi klasyfikacjami można stwierdzić, że łączy w sobie: funkcję
płatniczą, funkcję zapewnienia płynności oraz funkcję kreowania pieniądza (w tym
prowadzenie polityki pieniężnej).
 funkcję kapitałowo-redystrybucyjną. System finansowy umożliwia przepływ wolnych
środków pieniężnych, a instytucje finansowe (lub mechanizmy funkcjonowania rynków
instrumentów finansowych) umożliwiają transformację ryzyka, wielkości i terminów, na jakie
te fundusze są pożyczane.
 funkcję kontrolną. W ramach tej funkcji system finansowy umożliwia kontrolę nad
strumieniami pieniężnymi, w szczególności nad środkami zainwestowanymi, pożyczonymi
i redystrybuowanymi w przeszłości. Dostarcza zatem usług, które pozwalają kontrolować
efektywność wykorzystania majątku oraz środków finansowych.
Rozwój systemu finansowego oraz realizacja jego funkcji nie jest celem samym w sobie. System
finansowy pełni służebną rolę wobec innych sfer funkcjonowania gospodarki. Jego głównym

R. Levine, Finance and Growth: Theory and Evidence, [w]: P. Aghion, S.N. Durlauf (ed.), Handbook of Economic
Growth, Volume 1A, Amsterdam 2005, Elsevier, s. 869-881.
14 Podział zaproponowany przez Z. Polańskiego w: B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak (red.), System finansowy w
Polsce, t. 1, op. cit., s. 17-20.
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zadaniem jest bowiem zapewnienie podmiotom niefinansowym dostępu do określonego rodzaju
usług. W konsekwencji system finansowy powinien przyczyniać się do wzrostu efektywności
funkcjonowania innych sektorów gospodarki, między innymi przez obniżenie kosztów
transakcyjnych (kosztów wymiany). Świadczenie usług przez system finansowy angażuje jednak
zasoby i generuje koszty. Stąd ważne jest zagwarantowanie wysokiej efektywności świadczonych
usług (przy wymaganym poziomie bezpieczeństwa i jakości) tak, aby koszty pośrednictwa
finansowego nie stanowiły nadmiernego obciążenia dla gospodarki.
System finansowy wpływa na przebieg realnych procesów gospodarczych. W konsekwencji,
system

finansowy

może

wspierać

rozwój

gospodarczy.

Może

także,

w

przypadku

nieprawidłowego funkcjonowania, prowadzić do zahamowania wzrostu gospodarczego, czy
nawet poważnych kryzysów gospodarczych. Sfera realna też oddziałuje na system finansowy.
Zróżnicowane i zmieniające się w czasie potrzeby dotyczące usług finansowych, zgłaszane przez
gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa, wpływają na kształt, strukturę, wielkość i sposób
funkcjonowania systemu finansowego.

1.1.3. Modele systemu finansowego
Omawiając pojęcie systemu finansowego przedstawiono dwie główne metody przepływu
środków pieniężnych (od podmiotów nadwyżkowych, dysponujących oszczędnościami netto do
podmiotów

będących

wykorzystaniem

rynków

pożyczkobiorcami
finansowych,

i

netto),

tj.

finansowanie

finansowanie
pośrednie,

bezpośrednie,
z

z

wykorzystaniem

pośredników finansowych. Podział na te dwa typy finansowania stanowi podstawę
wyodrębnienia dwóch modeli systemu finansowego:15
 zorientowanych rynkowo (opartych głównie na rynkach finansowych), w którym przeważa
finansowanie bezpośrednie z wykorzystaniem rynków finansowych. Ten model systemu
finansowego określany jest także jako anglosaski, anglo-amerykański albo rynkowy. Jako
przykłady państw typowych dla rynkowego modelu sytemu finansowego wymienia się Stany
Zjednoczone i Wielką Brytanię.

15

R. Levine, Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda, Journal of Economic Literature, Vol.
XXXV (June 1997); A. Demirgüç-Kunt, R. Levine, Bank-based and market-based financial systems: cross-country
comparison, World Bank Policy Working Paper No 2143, World Bank, July 1999; R. Levine, Bank-based or marketbased financial systems: which is better?, NBER Working Paper 9138, September 2002; T. Kozłowski, Problem
struktury systemu finansowego w kontekście relacji pomiędzy przedsiebiorstwami niefinansowymi i sektorem finansowym,
Bank i Kredyt, styczeń 2007; A. Matysek-Jędrych, Struktura i modele system finansowego, op. cit.; M. J. Bijlsma,
G. T. J. Zwart, The Changing Landscape of Financial Markets in Europe, The United States and Japan, Bruegel Working
Paper,
March
2013,
http://www.bruegel.org/download/parent/774-the-changing-landscape-of-financialmarkets-in-europe-the-united-states-and-japan/file/1653-the-changing-landscape-of-financial-markets-ineurope-the-united-states-and-japan/.
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 zorientowanych bankowo (opartych głównie na bankach), w którym przeważa finansowanie
poprzez pośredników finansowych. System ten określany jest także jako kontynentalny albo
zorientowany bankowo. Niejednokrotnie wskazuje się na Niemcy i Japonię, jako przykłady
państw, których systemy finansowe są charakterystyczne dla tego modelu.
W literaturze przedmiotu od wielu lat wymieniane są poglądy na temat tego, który z modeli
pozwala na lepsze realizowanie funkcji systemu finansowego, a zwłaszcza, który model
zapewnia najbardziej efektywny transfer funduszy od oszczędzających do inwestorów.
Przytaczane są zarówno argumenty o charakterze teoretycznym, jak i przedstawiane są wyniki
analiz empirycznych.
Analizując model systemu finansowego zorientowanego bankowo wskazuje się na następujące
korzyści16:
 Banki, specjalizując się w ocenie kredytobiorców, mogą ograniczyć koszty pozyskiwania i
przetwarzania informacji na temat przedsiębiorstw i potencjalnych projektów inwestycyjnych.
Tym samym instytucje te mogą przyczynić się do wzrostu oszczędności i akumulacji kapitału
w gospodarce. Poprzez identyfikację najbardziej wartościowych projektów i przedsiębiorstw
banki sprzyjają innowacjom i efektywnej alokacji zasobów. Banki mogą także wpływać na
prawidłowe funkcjonowanie ładu korporacyjnego oraz skuteczniej niż rynek kontrolować
i egzekwować spłatę zobowiązań (udzielonych kredytów).
 Banki mogą ograniczyć ryzyko płynności przez gromadzenie oszczędności i inwestowanie ich
zarówno w instrumenty krótkoterminowe, jak i długoterminowe papiery wartościowe.
 Banki umożliwiają indywidualnym inwestorom dzielenie ryzyka, co pozwala na skierowanie
się ku projektom o wyższej stopie zwrotu i wyższym ryzyku.
 Dzięki bankom istnieje możliwość mobilizacji kapitału w celu wykorzystania efektu ekonomii
skali.
W przypadku systemu opartego głównie na rynkach podkreślane są następujące korzyści17:
 Większa płynność, charakterystyczna dla rynku akcji, daje inwestorom więcej bodźców do
inwestowania w pozyskiwanie i przetwarzanie informacji. W związku z tym bardziej
prawdopodobne jest zrealizowanie zysków przez dokonywane na rynku transakcje.

Prace cytowane w przypisie 15 oraz: L. Gambacorta, J. Yang, K. Tsatsaronis, Financial structure and growth, BIS
Quarterly Review, March 2014, F. Song, A.V. Thakor, Financial system architecture and the co-evolution of banks and
capital markets, The Economic Journal, vol, 120, 2010, T. Beck, Financial Development and Economic Growth: Stock
Markets versus Banks?, Private Sector & Development, Issue 5, March 2010, D. Tymoczko, System finansowy a
wzrost gospodarczy – przegląd literatury, w: Giełda a rozwój, Warszawa, wrzesień 2008, M. Thiel, Finance and
economic growth – a review of theory and available evidence, Economic Paper No. 158, July 2001,
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication884_en.pdf.
17 Literatura cytowana w przypisach 15 i 16.
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 Rynek kapitałowy może poprawić alokację zasobów i wzmocnić ład korporacyjny, ułatwiając
procesy przejęć przedsiębiorstw i wspierając zasady wynagradzania kadry zarządzającej w
zależności od wyników uzyskiwanych przez spółki.
 Rynki mogą także ułatwić zarządzanie ryzykiem finansowym, a także zmniejszyć ryzyko
płynności poprzez umożliwienie szybkiej sprzedaży instrumentów finansowych na bardziej
płynnych rynkach.
 Rynki

odgrywają

pozytywną

rolę

poprzez

agregowanie

rozproszonych

informacji

i przekazywanie ich inwestorom, co korzystnie wpływa na finansowanie przedsiębiorstw i ich
wyniki.
 Rynki lepiej finansują projekty o wyższym ryzyku i wyższej oczekiwanej stopie zwrotu, co
sprzyja realizacji projektów innowacyjnych.
Oprócz zaprezentowania korzyści związanych z określonym modelem systemu finansowego,
zarówno zwolennicy systemu zorientowanego bankowo, jak i zwolennicy systemu opartego
głównie na rynkach, starają się wykazać słabości konkurencyjnego modelu18.
Wyniki prowadzonych badań empirycznych nie dostarczają argumentów przemawiających za
przewagą jednego z modeli systemu finansowego19. Badania relacji między systemem
finansowym a wzrostem gospodarczym wskazują bowiem na znaczenie ogólnego poziomu
rozwoju systemu finansowego, a nie jego struktury20. Rezultaty tych badań są zatem spójne z
podejściem wskazującym na istotność jakości usług świadczonych przez system finansowy, a nie
jego struktury. Ważną rolę odgrywają szczegółowe rozwiązania prawne oraz obowiązujący

Wśród tych słabości wymienia się: niedoskonałości mechanizmów rynkowych, lepsze realizowanie przez banki
kontroli korporacyjnej, ze względu na pełniejszy dostęp do wewnętrznej informacji przedsiębiorstw,
skuteczniejsze dywersyfikowanie ryzyka. Zwolennicy modelu systemu finansowego opartego głównie na
rynkach poddają natomiast krytyce funkcjonowanie sektora bankowego i podkreślają negatywny wpływ
banków na realizację przez przedsiębiorstwa innowacyjnych projektów, nieefektywne sprawowanie nadzoru
korporacyjnego oraz ograniczoną w stosunku do rynków ofertę instrumentów pozwalających na dywersyfikację
ryzyka i zabezpieczanie się przed nim. Szerzej m.in. w: T. Beck, Financial Development and Economic Growth: Stock
Markets versus Banks?, op. cit.
19 Badania wskazują, że rola pośrednictwa finansowego opartego na rynkach zwiększa się, kiedy PKB na
mieszkańca wzrasta. Podkreśla się także zróżnicowane zachowanie się dwóch różnych modeli systemu w
okresie załamania gospodarczego. Banki są bardziej skłonne zapewnić podaż kredytów w okresie normalnego
osłabienia gospodarczego, łagodząc tym samym wpływ recesji. Zdolność do absorpcji szoków zmniejsza się w
sytuacji, kiedy recesja jest powiązana z kryzysem finansowym. W takim przypadku załamanie gospodarcze w
krajach o systemach finansowych zorientowanych bankowo jest wielokrotnie silniejsze aniżeli w krajach z
systemem finansowym opartym głównie na rynkach. Szerzej w: A. Demirgüç-Kunt, E. Feyen, R.Levine, The
Evolving Importance of Banks and Securities Markets, Policy Research Working Paper No. 5805, The World Bank,
September 2011; L. Gambacorta, J. Yang, K. Tsatsaronis, Financial structure and growth, op.cit. Na podobne
zależności wskazują także: J. Allard, R. Blavy, Market Phoenixes and Banking Ducks. Are Recoveries Faster in
Market-Based Economies?, IMF Working Papers, WP/11/213, International Monetary Fund, September 2011.
20 R. Levine, Bank-based or Market-based financial systems: Which is Better?, op. cit.
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system prawny21. Sugeruje się także, że komponent rozwoju finansowego objaśniany przez
uprawnienia zewnętrznych inwestorów i skuteczność systemu prawnego w egzekwowaniu tych
praw jest silnie i dodatnio związany z długookresowym wzrostem gospodarczym. Uzyskana
relacja jest zbieżna z prezentowanym poglądem, że skuteczny system prawny jest ważnym
czynnikiem wpływającym na rozwój systemu finansowego, a to z kolei wpływa na
długookresowy wzrost gospodarczy.
Przeciwstawianie banków rynkom finansowym nie jest zatem uzasadnione. W praktyce mamy
bowiem do czynienia z łączeniem obydwu sposobów finansowania podmiotów gospodarczych
w różnych proporcjach. Banki i rynki finansowe bardzo często się uzupełniają albo wspólnie
rozwijają22. Przykładowo można wskazać na następujące zależności:
 dobrze rozwinięty i płynny rynek akcji może zrównoważyć negatywne skutki związane z
nadmierną przewagą banków w stosunku do przedsiębiorstw,
 banki i rynki finansują różne segmenty przedsiębiorstw. Finansowanie

kapitałem

pozyskiwanym na rynku akcji zazwyczaj jest dostępne dla przedsiębiorstw dużych i z długą
historią działania.
Wyniki badań porównawczych struktury systemu finansowego w skali międzynarodowej
pozwalają na wyodrębnienie grup krajów, których systemy finansowe są oparte głównie na
rynkach albo zorientowane bankowo23. Klasyfikacja 27 krajów należących do UE, biorąca pod
uwagę znaczenie w systemie finansowym banków i rynków oraz porównania ze Stanami
Zjednoczonymi i Japonią, została przeprowadzona na podstawie 23 różnych wskaźników
opisujących systemy finansowe. Wyodrębniono w niej cztery grupy krajów:

W literaturze prezentowane są różne poglądy na temat czynników, które wpływają na kształt struktury
systemu finansowego. Wskazuje się między innymi na znaczenie czynników politycznych, kulturowych,
uwarunkowań geograficznych czy rozwiązań prawnych. W przypadku uwarunkowań prawnych podkreśla się
znaczenie rozróżnienia systemów prawnych opartych na tradycji anglosaskiej i systemów prawnych
kontynentalnych. Kraje o anglosaskiej tradycji prawa (Common Law), tj. z silną ochrona praw akcjonariuszy i
wierzycieli, dobrymi regulacjami w zakresie systemów księgowych, wydają się być bardziej zorientowane na
rynek. Natomiast kraje o kontynentalnym (typu francuskiego) systemie prawa, a więc o słabszej ochronie praw
akcjonariuszy i wierzycieli, niższych standardach rachunkowości, są mniej zorientowane na rynek, natomiast
ich systemy finansowe są w większym stopniu oparte na bankach. Szerzej w: A. Demirgüç-Kunt, R. Levine,
Bank-based and market-based financial systems: cross-country comparison, op. cit.; R. La Porta, F. Lopez-de-Silanes, A.
Shleifer, Law and finance, Journal of Political Economy, Vol. 106, Issue 6, 1998; M. Thiel, Finance and economic
growth – a review of theory and available evidence, op. cit.; M. Siems, S. Deakin, Comparative Law and Finance: Past,
Present and Future Research, Journal of Institutional and Theoretical Economics, Vol. 166, 2010.
22 F. Song, A.V. Thakor, Financial system architecture and the co-evolution of banks and capital markets, op. cit. Autorzy
ci wyróżniają trzy formy wzajemnych relacji między bankami i rynkami finansowymi: konkurencyjność,
komplementarność i wzajemny rozwój.
23 J. Allard, R. Blavy, Market Phoenixes and Banking Ducks. Are Recoveries Faster in Market-Based Economies?, op. cit.
oraz M.J. Bijlsma, G.T.J. Zwart, The changing landscape of financial markets in Europe, the United States and Japan,
CPB Discussion Paper, No. 238, Hague, 26 march 2013. W raporcie przedstawiono wyniki prac M. Bijlsma i G.
Zwart z Holenderskiego Biura Analiz Polityki Ekonomicznej.
21
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 z systemami finansowymi opartymi głównie na rynkach – Holandia, Wielka Brytania, Belgia,
Francja, Finlandia i Szwecja. Struktura systemów finansowych tych krajów jest bardziej
zbliżona do systemu finansowego Stanów Zjednoczonych aniżeli pozostałych krajów UE.
 z systemami zorientowanymi bankowo – Austria, Dania, Niemcy, Grecja, Włochy, Portugalia i
Hiszpania. Struktura finansowa tych krajów zbliżona jest bardziej do systemu finansowego
Japonii.
 kraje Europy Wschodniej – Bułgaria, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Polska, Rumunia,
Słowacja i Słowenia. Grupa ta obejmuje kraje, które przystąpiły do UE w 2004 r. lub 2007 r.
Systemy finansowe tych krajów (zarówno sektor bankowy, jak i rynki finansowe) są, ogólnie
biorąc, mniejsze niż krajów, które przystąpiły do UE przed 2004 r.
 pozostałe – Irlandia, Malta, Cypr, Luksemburg. Zostały zaklasyfikowane do odrębnej grupy,
jako odstające od pozostałych. System finansowy w tych krajach charakteryzuje się bardzo
dużym sektorem bankowym oraz wysoką relacją wartości kredytów do PKB.
Kraje z systemami finansowymi zorientowanymi bankowo obejmują Europę Południową
i Centralną. Nowe kraje członkowskie UE tworzą także wyodrębnioną grupę pod względem
specyfiki systemu finansowego. Kraje z systemami finansowymi opartymi głównie na rynkach
położone są w północno-zachodniej części Europy i jednocześnie mają duże sektory bankowe.
W dużym stopniu może to być konsekwencją transgranicznej aktywności tych banków. Aktywa i
zobowiązania zagraniczne banków są w tych krajach znacznie wyższe niż w sąsiadujących z
nimi krajach z systemami zorientowanymi bankowo. Także źródła dochodów tych dwóch grup
banków istotnie się różnią. W przypadku krajów z systemami finansowymi opartymi głównie na
rynkach znaczna część dochodów banków pochodzi z opłat i prowizji a nie z odsetek, tak jak ma
to miejsce w krajach z systemami zorientowanymi bankowo.
Dojrzały i dobrze wypełniający swoje funkcje system finansowy powinien być kompletny
i

zróżnicowany.

Tylko

wówczas

możliwe

jest

uzyskanie

korzyści

wynikających

z

komplementarności, czy wzajemnego wspierania się rozwoju poszczególnych jego sektorów.
Zmniejsza się również podatność systemu finansowego na zakłócenia, co ułatwia utrzymanie
jego stabilności.

1.1.4. System finansowy a rozwój gospodarczy
Zgodnie z przyjmowanymi założeniami teoretycznymi dobrze funkcjonujący system finansowy,
realizujący efektywnie wszystkie swoje funkcje, powinien wspierać procesy rozwoju
gospodarczego. Ta pozytywna relacja znajdowała przez wiele lat odzwierciedlenie w wynikach
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badań empirycznych24. Pokazywały one, że istnieje dodatni długookresowy związek pomiędzy
wskaźnikami opisującymi rozwój systemu finansowego a wzrostem gospodarczym. Na
podstawie przeprowadzonych badań wskazywano, że efektywne pośrednictwo finansowe
poprawia alokację kapitału i przyczynia się do wzrostu PKB, poprzez zwiększenie łącznej
produktywności czynników wytwórczych25. W konkluzjach podkreślano silny pozytywny
związek pomiędzy rozwojem systemu finansowego i wzrostem gospodarczym oraz znaczenie
poziomu rozwoju finansowego jako dobrego czynnika służącego do prognozowania rozwoju
gospodarczego w przyszłości26.
Globalny kryzys finansowy i jego konsekwencje przyczyniły się do weryfikacji wcześniejszych,
optymistycznych poglądów na temat roli systemu finansowego i jego wpływu na kształtowanie
się realnych procesów gospodarczych. Okazało się bowiem, że to niedoskonałości w
funkcjonowaniu systemów finansowych oraz w obszarze nadzoru i regulacji były jednymi z
kluczowych czynników powstania kryzysu27.
Najnowsze badania empiryczne związków pomiędzy systemem finansowym a wzrostem
gospodarczym pokazują, że zależność ta nie jest liniowa, ale ma kształt odwróconej litery U.
Oznacza to, że po przekroczeniu określonego rozmiaru system finansowy przestaje pozytywnie
oddziaływać na wzrost gospodarczy. Może powodować nie tylko zahamowanie wzrostu, ale
nawet ograniczenie realnych procesów gospodarczych28.
Zgodnie z opracowaniem MFW29 w przypadku krajów o bardzo dużym sektorze finansowym nie
stwierdzono dodatniej korelacji pomiędzy rozmiarami systemu finansowego a wzrostem
gospodarczym. Natomiast dla krajów o małym lub średnim sektorze finansowym korelacja ta jest

Przegląd wyników tych badań zawierają m.in. prace: R. Levine, Financial Development and Economic Growth:
Views and Agenda, Journal of Economic Literature, Vol. XXXV, June 1997; R. Levine, Finance and Growth: Theory
and Evidence, [w]: Handbook of Economic Growth, Volume 1A, ed. P. Aghion, S.N. Durlauf, Amsterdam 2005,
Elsevier; M. Bijlsma, A. Dubovik, Banks, Financial Markets and Growth in Developed Countries. A survey of the
empirical literature, CPB Discussion Paper, No. 266, February 2014.
25 M. Bijlma, A. Dubovik, ibidem, s. 2.
26 R. Levine, Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda, op. cit., s. 703.
27 A reformed financial sector for Europe, op. cit., s. 28-48. Charakterystyka zmian, które nastąpiły w systemie
finansowym oraz systemie bankowym krajów europejskich przedstawiona jest także w opracowaniu Is Europe
Overbanked?, Report of the Advisory Scientific Committee, No. 4, ESRB, June 2014.
28 J.L. Arcand, E. Berkes, U. Panizza, Too Much Finance?, IMF Working Paper, WP/12/161, International Monetary
Fund 2012; S. Cechetti, E. Kharroubi, Reassessing the impact of finance on growth, BIS Working Papers, No. 381,
July 2012; S. Cechetti, E.Kharroubi, Why does financial sector growth crowd out real economic growth?, referat na
konferencję Finance and Welfare of Nations, San Francisco, September 2013, https://evbdn.eventbrite.com/s3s3/eventlogos/67785745/cecchetti.pdf; S.H. Law, N. Singh, Does too much finance harm economic growth?, Journal
of Banking & Finance, Vol. 41, April 2014.
29 J.L. Arcand, E. Berkes, U. Panizza, Too Much Finance?, op. cit., s. 23-24.
24
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dodatnia, ale tylko do pewnego punktu. W sytuacji, kiedy kredyty dla sektora prywatnego
przekroczą 80-100% PKB system finansowy zaczyna negatywnie wpływać na wzrost gospodarki.
W ramach badania zrealizowanego pod auspicjami Banku Rozrachunków Międzynarodowych30
ustalono, że w sytuacji, kiedy wartość kredytów dla sektora prywatnego osiągnie 90-100% PKB,
system finansowy staje się hamulcem wzrostu wydajności (mierzonej wielkością PKB na
zatrudnionego). Stosując inną miarę wielkości systemu finansowego – zatrudnienie w sektorze
finansowym – stwierdzono, że negatywny wpływ na wzrost wydajności następuje, gdy udział
tego zatrudnienia w zatrudnieniu ogółem w gospodarce przekracza 3,5%.
W kolejnym badaniu analizie poddano trzy wskaźniki opisujące wielkość systemu finansowego
(wszystkie w relacji do PKB): wartość kredytów dla sektora prywatnego, wielkość płynnych
zobowiązań, wartość kredytów krajowych ogółem (kredyty dla sektora prywatnego i
publicznego). Otrzymano następujące wielkości progowe, po przekroczeniu których można
mówić o negatywnym wpływie systemu finansowego na wzrost gospodarczy: dla kredytów dla
sektora prywatnego – 88-95% PKB, dla zobowiązań płynnych – 91% PKB i dla kredytów
krajowych ogółem – 99% PKB31.
Wśród przyczyn takiego kształtowania się relacji między wielkością systemu finansowego a
wzrostem gospodarczym wskazuje się w literaturze przedmiotu przede wszystkim na
konsekwencje dużego wzrostu sektora bankowego. Nadmierny rozwój systemu bankowego
zwiększa bowiem ryzyko nieefektywnej alokacji zasobów (kapitałowych i ludzkich) oraz
przyczynia

się

do

wzrostu

prawdopodobieństwa

wystąpienia

poważnych

kryzysów

32

finansowych .
Jednocześnie podkreśla się potrzebę pogłębienia prowadzonych analiz oraz uszczegółowienia
stosowanych miar. Przykładowo, stosując wskaźnik kredytów dla sektora prywatnego powinno
się wyróżnić kredyty dla gospodarstw domowych (konsumpcyjne i mieszkaniowe) oraz kredyty
dla przedsiębiorstw. Okazuje się bowiem, że tylko kredyty dla przedsiębiorstw są pozytywnie
skorelowane ze wzrostem PKB. Efekty wzrostowe uzyskuje się zatem dzięki kredytom dla
przedsiębiorstw a nie kredytom dla gospodarstw domowych. Wnioski te potwierdzają wyniki
badań obejmujące różne branże, zgodnie z którymi branże w większym stopniu uzależnione od
zewnętrznego finansowania szybciej rozwijają się w krajach o wyższym poziomie kredytów dla

S. Cechetti, E. Kharroubi, Reassessing the impact of finance on growth, op. cit.; S. Cechetti, E. Kharroubi, Why does
financial sector growth crowd out real economic growth?, op. cit.
31 S.H. Law, N. Singh, Does too much finance harm economic growth?, op. cit., s. 40.
32 Is Europe Overbanked?, Report of the Advisory Scientific Committee, op. cit., s. 14 i następne.
30
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przedsiębiorstw. Taki związek nie występuje w przypadku kredytów dla gospodarstw
domowych33.
Przedstawione wnioski powinny być uwzględnione przy ocenie polskiego systemu finansowego.
Biorąc pod uwagę jego dotychczasowy stopień rozwoju można oczekiwać, że dalszy rozwój
systemu finansowego powinien korzystnie wpływać na wzrost gospodarczy. Uwzględniając
jednak zróżnicowaną rolę kredytowania przedsiębiorstw i gospodarstw domowych we
wspieraniu rozwoju sfery realnej, należałoby większy nacisk położyć na wzrost skali kredytów
udzielanych przez banki przedsiębiorstwom.

33

M. Bijlsma, A. Dubovik, Banks, Financial Markets and Growth in Developed Countries. A survey of the empirical
literature, op. cit., s.17-18.
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1.2. Kierunki ewolucji systemu finansowego w Polsce
W 2013 r. polska gospodarka rozwijała się w warunkach niskiej dynamiki wzrostu w
najważniejszych gospodarkach świata i spadku PKB w strefie euro. Tempo wzrostu
gospodarczego w Polsce wyniosło 1,7% wobec 1,8% w 2012 r. Towarzyszyła temu niska inflacja.
Roczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniosła na koniec grudnia 0,9%, do
czego przyczyniła się przede wszystkim słaba presja popytowa i spadek cen wielu produktów na
rynkach światowych34. W okresie styczeń - lipiec Rada Polityki Pieniężnej sześciokrotnie obniżała
stopy procentowe NBP, każdorazowo o 25 pkt bazowych. Od 4 lipca 2013 r. stopa referencyjna
NBP wynosiła 2,50%.
W takich warunkach poprawiła się kondycja ekonomiczna przedsiębiorstw i wzrosły nakłady na
środki trwałe, w tym na zakup maszyn i urządzeń. Inwestycje przedsiębiorstw były częściowo
finansowane ze środków zewnętrznych35. Sprzyjała temu mniej restrykcyjna polityka banków w
II połowie roku, w szczególności łagodzenie kryteriów udzielania kredytów małym i średnim
przedsiębiorstwom,

oraz

umiarkowane

wzrosty

cen

akcji

notowanych

na

rynkach

organizowanych przez GPW. Sytuacja finansowa gospodarstw domowych nie zmieniła się
istotnie (stabilizacja stopy bezrobocia i realnych dochodów do dyspozycji). Jednocześnie aktywa
finansowe gospodarstw domowych wzrosły w 2013 r. o 9,1%, ale przyrost oszczędności w formie
depozytów bankowych był najniższy od 2005 r. (wyniósł on 5,4%).
W analizowanym okresie obserwowano istotną poprawę nastrojów na światowych rynkach
finansowych, do czego przyczyniły się ekspansywna polityka pieniężna najważniejszych banków
centralnych oraz korzystne dane makroekonomiczne z niektórych krajów wysoko rozwiniętych.
Globalny spadek awersji do ryzyka sprzyjał napływowi inwestycji na rynki finansowe krajów
emerging markets, w tym na krajowy rynek kapitałowy. Zainteresowanie inwestorów
zagranicznych krajowym rynkiem obligacji spadło pod koniec maja w reakcji na wzrost
prawdopodobieństwa wcześniejszego ograniczania skali programu zasilania płynnościowego
przez Rezerwę Federalną.
Wspomniane warunki makroekonomiczne oraz tendencje na światowych rynkach finansowych
sprzyjały w 2013 r. dalszemu wzrostowi systemu finansowego w polskiej gospodarce. Relacja
aktywów krajowego systemu finansowego do PKB zwiększyła się w porównaniu z końcem
2012 r. o 4,9 pkt proc. i na koniec grudnia wyniosła 126,1% (tabela 1.2.1). W porównaniu ze
średnią wartością tego wskaźnika w krajach strefy euro polska gospodarka, podobnie jak
gospodarki innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, wciąż charakteryzowała się względnie
niskim poziomem pośrednictwa finansowego (wykres 1.2.1). Biorąc pod uwagę dotychczasowy

34
35

Raport o inflacji. Marzec 2014 r., Warszawa 2014, NBP, s. 25.
Sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw w IV kw. 2013 r., Warszawa, kwiecień 2014, NBP, s. 2.
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stopień i przestrzeń do dalszego rozwoju krajowego systemu finansowego, można oczekiwać,
że będzie on korzystnie wpływał na wzrost gospodarczy. Na koniec 2013 r. aktywa instytucji
tworzących polski sektor finansowy wyniosły 2 bln 095,1 mld zł, tj. były o 7,0% wyższe niż rok
wcześniej. Zmiana ta była spowodowana przede wszystkim wzrostem wartości aktywów sektora
bankowego oraz aktywów funduszy inwestycyjnych i otwartych funduszy emerytalnych.
Tabela 1.2.1. Aktywa systemu finansowego w relacji do PKB w wybranych krajach Europy
Środkowo-Wschodniej oraz w strefie euro w latach 2010-2013 (w %)
2010

2011

2012

2013

Polska

116,2

116,4

121,2

126,1

Czechy

140,7

147,0

153,2

167,0

Węgry

166,8

150,7

137,5

136,4

Strefa euro

493,0

493,8

498,3

480,8

Uwagi: dane dla strefy euro dotyczą 16 krajów w 2010 r. oraz 17 krajów w latach 2011-2013. Dane nie są
porównywalne z 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.

Wykres 1.2.1. Aktywa systemu finansowego w wybranych krajach UE na koniec 2013 r.
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Źródło: opracowano na podstawie danych EBC, Eurostat, GUS i NBP.

Analiza instytucji i rynków finansowych różnych krajów na tle ich rozwoju gospodarczego
sugeruje, że niektóre segmenty systemu finansowego w Polsce, w tym sektor bankowy, są nadal
relatywnie

słabo

rozwinięte

(wykres

1.2.2).

Dla

polskiego

systemu

finansowego

charakterystyczna jest również relatywnie niska kapitalizacja rynku akcji i mała wartość
zadłużenia z tytułu emisji papierów dłużnych sektora prywatnego, w tym obligacji
przedsiębiorstw i banków. Jednocześnie doświadczenia ostatniego światowego kryzysu
finansowego wskazują, że sektory bankowe, będące głównym elementem wielu systemów
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finansowych, były w niektórych krajach zbyt duże i nieadekwatne do potrzeb sfery realnej
gospodarki36.

Segmenty sektora finansowego
(w % PKB)

7,5

8
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Wykres 1.2.2. Rozwój systemu finansowego w zależności od poziomu PKB per capita

8,5
9
9,5
10
Logarytm PKB per capita (w PPP)
Sektor bankowy - wartości rzeczywiste w Polsce
Rynek akcji - wartości rzeczywiste w Polsce
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Papiery dłużne pozostałych sektorów - wartości rzeczywiste w Polsce
Sektor ubezpieczeniowy - wartości rzeczywiste w Polsce

Źródło: obliczono na podstawie danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego (World Economic Outlook,
04/2013), Banku Światowego (Financial Structure Dataset, 04/2013), GUS, UKNF, GPW, Fitch Polska oraz NBP.
Uwaga: wartości funkcji regresji przedstawione na wykresie oszacowano dla danych panelowych obejmujących
informacje o systemach finansowych 203 krajów za lata 1991-2012.
Wykorzystano następujące mierniki rozwoju poszczególnych sektorów systemu finansowego:
 sektor bankowy: kredyty dla sektora niepublicznego do PKB (dla Polski kredyty i pożyczki sektora
bankowego dla sektora niefinansowego w walucie krajowej i walutach obcych),
 rynek akcji: kapitalizacja spółek krajowych Głównego Rynku GPW 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).

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 1.2.3). Wynika to z większego względem innych krajów regionu sektora instytucji
wspólnego inwestowania, tj. funduszy emerytalnych i funduszy inwestycyjnych.

36

Changing Global Financial Structures: Can They Improve Economic Outcomes?, w: Global Financial Stability Report.
Restoring Confidence and Progressing on Reforms, Waszyngton, październik 2012, Międzynarodowy Fundusz
Walutowy, s. 150-152.
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W państwach Europy Środkowo-Wschodniej, w porównaniu z krajami strefy euro, poziom
rozwoju sektora bankowego był nadal niski (tabela 1.2.2). Banki krajowe koncentrowały się na
świadczeniu tradycyjnych usług bankowych, przede wszystkim przyjmowaniu depozytów
podmiotów niefinansowych i udzielaniu im kredytów.
Wykres 1.2.3. Struktura systemów finansowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na
koniec 2013 r. wg wartości aktywów
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Źródło: dla Słowacji dane ze strony internetowej banku centralnego Słowacji http://www.nbs.sk oraz ECB
Statistical Data Warehouse; dla pozostałych krajów dane udostępnione przez narodowe banki centralne, dla
Polski dane NBP.

Tabela 1.2.2. Stopień rozwoju sektora bankowego (banki komercyjne i spółdzielcze) w
wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz w strefie euro w latach 2011-2013 (w %)
Kredyty1/PKB

Aktywa/PKB
2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

83,3

83,5

84,6

51,4

50,0

50,3

44,8

44,8

46,6

Czechy

117,1

120,5

132,4

54,9

55,9

57,4

73,6

78,6

79,8

Węgry

104,2

93,8

87,8

50,7

43,8

40,4

36,0

35,4

33,3

Strefa euro4

355,8

344,8

317,8

105,7

103,2

99,9

80,4

83,1

85,8

Polska
3

1
2
3
4

Depozyty2/PKB

Kredyty i pożyczki sektora bankowego dla sektora niefinansowego w walucie krajowej i walutach obcych.
Depozyty sektora niefinansowego w sektorze bankowym w walucie krajowej i walutach obcych.
Dane obejmują również kredyty dla niebankowych instytucji finansowych oraz depozyty tych podmiotów.
Aktywa, kredyty i depozyty sektora monetarnych instytucji finansowych. Dane dla strefy euro dotyczą 17
krajów. 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.

W 2013 r. w Polsce odnotowano wzrost wartości aktywów prawie wszystkich rodzajów instytucji
finansowych (tabele 1.2.3 i 1.2.4). Drugi rok z rzędu zmniejszyła się suma bilansowa domów
maklerskich, a największą dynamikę przyrostu aktywów odnotowano w sektorze funduszy
inwestycyjnych.
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W 2013 r. aktywa sektora bankowego zwiększyły się o 4,2%. Tempo ich wzrostu było zbliżone do
odnotowanego w 2012 r., ale istotnie niższe niż w latach 2010-2011. Było to spowodowane
utrzymującym się spowolnieniem gospodarczym. Istotna zależność rozwoju sektora bankowego
od ogólnej sytuacji gospodarczej wynika w dużym stopniu z dominującego udziału kredytów dla
sektora niefinansowego w strukturze aktywów banków (na koniec 2013 r. wyniósł on około 56%).
Tabela 1.2.3. Aktywa1 instytucji finansowych w Polsce w latach 2006-2013 (w mld zł)
2006
Banki komercyjne2
Banki spółdzielcze i zrzeszające2
Spółdzielcze kasy
oszczędnościowo-kredytowe
Zakłady ubezpieczeń
Fundusze inwestycyjne3
Otwarte fundusze emerytalne
Podmioty maklerskie

4

Ogółem
1
2

3

4

2010

2011

2012

2013

624,0

2007
727,1

2008
963,2

2009
977,2

1 062,1

1 187,9

1 233,7

1 276,7

57,8

65,7

75,9

82,4

96,4

106,1

115,8

129,5

6,0

7,3

9,4

11,6

14,0

15,6

16,8

18,7

108,6

126,9

137,9

139,0

145,2

146,1

162,7

167,3

99,2

134,5

76,0

95,7

121,8

117,8

151,3

195,0

116,6

140,0

138,3

178,6

221,3

224,7

269,6

299,3

10,8

11,8

8,6

9,9

9,2

10,1

9,0

8,6

1 023,0

1 213,3

1 409,3

1 494,4

1 670,0

1 808,3

1 958,9

2 095,1

Dla banków, funduszy inwestycyjnych i otwartych funduszy emerytalnych wartość aktywów netto.
Banki prowadzące działalność operacyjną. Do banków komercyjnych zaliczono również oddziały instytucji
kredytowych.
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.
Do 2009 r. włącznie aktywa podmiotów maklerskich obejmują aktywa domów maklerskich oraz biur
maklerskich. Od 2010 r. do aktywów podmiotów maklerskich zalicza się wyłącznie aktywa domów
maklerskich, co wynika ze zniesienia obowiązku finansowego wydzielenia działalności maklerskiej banku.

Źródło: NBP, UKNF, Analizy Online, KSKOK.

Tabela 1.2.4. Przyrost aktywów1 instytucji finansowych w Polsce w latach 2010-2013 (r/r, w %)
Banki komercyjne

2

2

2011

2012

2013

8,7

11,8

3,9

3,5

Banki spółdzielcze i zrzeszające2

17,0

10,1

9,1

11,8

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

20,7

11,4

7,7

11,3

Zakłady ubezpieczeń

1

2010

4,5

0,6

11,4

2,8

Fundusze inwestycyjne

27,3

-3,3

28,4

28,9

Otwarte fundusze emerytalne

23,9

1,5

20,0

11,0

Podmioty maklerskie

-7,1

9,8

-10,9

-4,4

Ogółem

11,8

8,3

8,3

7,0

Dla banków, funduszy inwestycyjnych i otwartych funduszy emerytalnych wartość aktywów netto.
Banki prowadzące działalność operacyjną. Do banków komercyjnych zaliczono również oddziały instytucji
kredytowych.

Źródło: NBP, UKNF, Analizy Online, KSKOK.
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Akcja kredytowa banków była nadal skoncentrowana na kredytach dla gospodarstw domowych.
Wartość kredytów mieszkaniowych w złotych wzrosła w 2013 r. o 16,9%, co oznacza
spowolnienie akcji kredytowej w porównaniu z poprzednimi latami. Drugi rok z rzędu
zmniejszyła się wartość kredytów walutowych, jednak nadal stanowiły one połowę portfela
kredytów

mieszkaniowych.

Wyraźne

ożywienie

zaobserwowano

na

rynku

kredytów

konsumpcyjnych (przyrost o 2,4% po dwuletnim okresie spadku ich wartości), do czego
przyczyniło się łagodzenie polityki kredytowej banków w II i III kwartale. W II połowie roku
rosło zadłużenie przedsiębiorstw z tytułu kredytów inwestycyjnych, co można wiązać z poprawą
koniunktury i wzrostem popytu inwestycyjnego. Mimo tego wartość kredytów dla
przedsiębiorstw tylko nieznacznie wzrosła w porównaniu z końcem 2012 r. W rezultacie nastąpił
ponowny spadek znaczenia finansowania przedsiębiorstw w działalności banków, co można
uznać za niekorzystne z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju gospodarczego.
Znaczny wzrost aktywów funduszy inwestycyjnych (o 28,9%) wynikał zarówno z dużego
napływu środków w ujęciu netto, jak i dodatniego wyniku z działalności inwestycyjnej tych
podmiotów. Wartość środków zgormadzonych w funduszach inwestycyjnych osiągnęła
najwyższą wartość w historii funkcjonowania sektora, a ich relacja do depozytów bankowych
gospodarstw domowych ponownie zwiększyła się (wykres. 1.2.4). Obniżki stóp procentowych
NBP, a w ślad za nimi oprocentowania depozytów bankowych, skłaniały gospodarstwa domowe
do poszukiwania atrakcyjniejszych niż depozyty form lokowania oszczędności. Najwięcej
środków ulokowały one w jednostkach uczestnictwa funduszy krajowych papierów dłużnych,
głównie funduszy nieskarbowych papierów dłużnych. W porównaniu z 2012 r. rokiem
większym zainteresowaniem gospodarstw domowych cieszyły się ponadto fundusze akcji, co
było związane z silnymi wzrostami cen akcji małych i średnich spółek krajowych.
Wykres 1.2.4. Relacja aktywów funduszy inwestycyjnych do depozytów bankowych
gospodarstw domowych w latach 2006-2013
55
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Źródło: NBP, Analizy Online.

W analizowanym okresie wyraźnie zwiększyła się również wartość środków zgromadzonych w
OFE. Na wartość aktywów netto OFE duży wpływ miał wynik finansowy uzyskany z
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działalności inwestycyjnej (19,9 mld zł) oraz, w mniejszym stopniu, składki przekazane do
funduszy. Wartość środków otrzymanych w 2013 r. przez fundusze od ZUS wyniosła 11,1 mld zł
(wobec 8,4 mld w 2012 r.). Wzrost ten był konsekwencją ustawowego podwyższenia składki
przekazywanej do OFE z 2,3% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne do 2,8%.
Wspomniane tendencje spowodowały nieznaczny spadek znaczenia sektora bankowego w
strukturze

aktywów

sektora

finansowego. Zwiększył

się

natomiast

udział

aktywów

niekredytowych instytucji finansowych (wykres 1.2.5 i 1.2.6).

Wykres 1.2.5. Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 2006-2013
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Źródło: NBP, UKNF, Analizy Online, KSKOK.

Wykres 1.2.6. Udział poszczególnych instytucji finansowych w strukturze aktywów polskiego
systemu finansowego w 2012 i 2013 r.
A. 2012 r.
13,8%

B. 2013 r.

0,5%

14,3%

7,7%

0,4%

9,3%

8,3%

8,0%

0,9%
68,9%

Banki
Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe
Zakłady ubezpieczeń
Fundusze inwestycyjne
Otwarte fundusze emerytalne
Podmioty maklerskie

0,9%

67,1%

Banki
Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe
Zakłady ubezpieczeń
Fundusze inwestycyjne
Otwarte fundusze emerytalne
Podmioty maklerskie

Źródło: NBP, UKNF, Analizy Online.
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Na koniec 2013 r. działalność operacyjną w Polsce prowadziło 67 banków komercyjnych, w tym
28 oddziałów instytucji kredytowych. Ponadto na krajowym rynku funkcjonowało 571 banków
spółdzielczych i 2 banki zrzeszające. Dalszej konsolidacji w sektorze bankowym, zakładów
ubezpieczeń i powszechnych towarzystw emerytalnych towarzyszył wyraźny wzrost liczby
funduszy inwestycyjnych (tabela 1.2.5). Wynikało to głównie z tworzenia funduszy aktywów
niepublicznych (w formie funduszy inwestycyjnych zamkniętych), służących indywidualnym
rozwiązaniom inwestycyjnym przedsiębiorstw lub zamożnych osób prywatnych. Polskie organy
nadzoru otrzymały też kolejne zawiadomienia dotyczące zamiaru prowadzenia działalności na
terenie Polski przez zagraniczne instytucje finansowe.
Tabela 1.2.5. Liczba instytucji finansowych w Polsce w latach 2006-20131
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2

60

61

67

64

67

66

68

67

Banki zrzeszające2

3

3

3

3

3

2

2

2

Banki spółdzielcze2

584

581

579

576

576

574

572

571

70

67

62

62

59

59

55

55

65

67

66

64

63

61

59

58

241
(26)

277
(33)

319
(39)

369
(43)

407
(50)

482
(50)

580
(54)

636
(55)

Otwarte fundusze emerytalne
(powszechne towarzystwa
emerytalne)5

15

15

14

14

14

14

14

13

Podmioty maklerskie6

47

53

58

59

50

51

53

57

Banki komercyjne

Spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe
3

Zakłady ubezpieczeń

Fundusze inwestycyjne
(towarzystwa funduszy
inwestycyjnych)4

1

2

3
4

5
6

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.
Banki prowadzące działalność operacyjną. Liczba banków komercyjnych obejmuje również oddziały instytucji
kredytowych. W 2006 r. 12, w 2007 r. 14, w 2008 i 2009 r. 18, w 2010 i 2011 r. 21, w 2012 r. 25, a w 2013 r. 28
oddziałów instytucji kredytowych.
Podmioty prowadzące działalność operacyjną zarówno ubezpieczeniową, jak i reasekuracyjną.
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.
Liczba powszechnych towarzystw emerytalnych jest równa liczbie otwartych funduszy emerytalnych.
Do 2009 r. włącznie liczba podmiotów maklerskich obejmuje liczbę domów maklerskich oraz biur maklerskich.
Od 2010 r. liczba podmiotów maklerskich dotyczy wyłącznie domów maklerskich.

Źródło: NBP, UKNF, KSKOK.

Kapitalizacja polskiego rynku akcji wzrosła w 2013 r. do 851,8 mld zł, zwiększając jego znaczenie
w systemie finansowym Polski oraz w regionie (tabela 1.2.6). Tendencje na rynkach akcji krajów
rozwijających się przyczyniały się do spadków cen największych i najbardziej płynnych spółek
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jednocześnie czynniki krajowe wpływały na
silne wzrosty cen akcji małych i średnich spółek. W rezultacie indeks szerokiego rynku WIG
wzrósł w 2013 r. o 8,1%. Do obrotu na rynku regulowanym wprowadzono akcje 23 nowych
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spółek (19 przed rokiem), a na nieregulowanym rynku zorganizowanym NewConnect – 42
spółek (89 w 2012 r.). Wartość nowych emisji akcji debiutujących spółek37 wyniosła 0,7 mld zł (1,4
mld zł w 2012 r.). Płynność krajowego rynku akcji była w dalszym ciągu niska w porównaniu z
giełdami krajów rozwiniętych. Obserwowano wzrost udziału nierezydentów w kapitalizacji
GPW, który na koniec 2013 r. wyniósł 45,2%.

Tabela 1.2.6. Charakterystyka rynków akcji w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej
oraz w strefie euro w latach 2011-20131
Kapitalizacja spółek krajowych
(w mld euro)

Kapitalizacja spółek krajowych
w relacji do PKB (w %)

2011

2012

2013

2011

2012

Polska

107,5

134,8

148,6

29,1

35,3

38,1

Czechy

29,2

28,2

22,0

18,9

18,4

14,7

Węgry

14,6

15,7

14,6

14,6

16,2

14,9

4 481,2

5 049,4

6 077,1

47,6

53,2

63,4

Strefa euro2

3

Wskaźnik płynności (w %)
2011

2012

2013

Liczba notowanych spółek
(w tym nowe spółki)4
2013

2011

2012

2013

Polska

65,3

37,2

41,5

777 (210)

867 (108)

895 (65)

Czechy

51,8

35,4

30,6

26 (2)

26 (1)

26 (0)

Węgry

94,3

53,6

54,8

54 (6)

52 (1)

50 (1)

Liczba notowanych spółek
2011
2

Strefa euro
1

2

3
4

137,4

2012
95,5

2013
79,6

2011

2012

2013

6 977

6 796

6 764

Wszystkie zaprezentowane wartości obejmują również alternatywne systemy obrotu, o ile operator danego
rynku giełdowego prowadził takie platformy.
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 Nordics & Baltics (wcześniej NASDAQ OMX Helsinki), Spanish Exchanges (BME),
Wiener Börse, Cyprus Stock Exchange, Malta Stock Exchange oraz Bratislava Stock Exchange.
Relacja wartości obrotów netto akcjami spółek krajowych do ich kapitalizacji.
Obejmuje spółki krajowe i zagraniczne.

Uwaga: ze względu na dokonane korekty dane mogą się różnić od przedstawionych w poprzednich edycjach
opracowania.
Źródło: FESE, Eurostat, GPW.

Największym segmentem rynku krótkoterminowych papierów dłużnych w 2013 r. pozostawał
rynek bonów pieniężnych. Obserwowany w ostatnich latach istotny wzrost wartości tych
instrumentów w obiegu wynikał z rosnącej nadpłynności w krajowym sektorze bankowym.
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Wartość nowych emisji dotyczy spółek krajowych i zagranicznych debiutujących na Głównym Rynku GPW
oraz na rynku NewConnect.
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Ministerstwo Finansów konsekwentnie realizowało strategię wydłużania terminów zapadalności
długu publicznego, co prowadziło m.in. do istotnego zmniejszenia emisji bonów skarbowych
(począwszy od sierpnia 2013 r. w obiegu nie pozostawały żadne bony skarbowe).
Przedsiębiorstwa i banki w nieznacznym stopniu wykorzystywały emisje krótkoterminowych
papierów dłużnych w finansowaniu swoich potrzeb.
W ostatnich latach istotnie wzrastała wielkość rynku obligacji skarbowych, co było ściśle
związane ze skalą potrzeb pożyczkowych państwa oraz realizowaną strategią zarządzania
długiem publicznym. Polski rynek obligacji skarbowych był największym rynkiem tych
instrumentów w Europie Środkowo-Wschodniej oraz dziewiątym rynkiem w UE. Jednocześnie
pozostawał on dominującym i najbardziej płynnym segmentem krajowego rynku papierów
dłużnych (tabela 1.2.7). Średnia dzienna wartość transakcji bezwarunkowych obligacjami
skarbowymi wyniosła w 2013 r. 14,3 mld zł. Rynek nieskarbowych długoterminowych papierów
dłużnych był nadal relatywnie słabo rozwinięty, choć w każdym z jego segmentów
kontynuowany był wyraźny wzrost wartości instrumentów pozostających w obrocie. W
rezultacie udział papierów nieskarbowych w krajowym rynku długoterminowych papierów
dłużnych zwiększył się z 11,1% na koniec 2012 r. do 11,9% na koniec 2013 r.

Tabela 1.2.7. Zadłużenie na koniec roku z tytułu poszczególnych instrumentów rynku
pieniężnego i kapitałowego w latach 2010−2013 (w mld zł)
2010

2011

2012

2013

Bony skarbowe

28,0

12,0

6,1

0,0

Bony pieniężne

74,6

93,4

127,5

131,4

2,6

7,7

5,9

4,2

11,7

15,9

18,5

16,2

471,3

495,2

520,0

565,7

Obligacje BGK na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego

14,7

22,6

25,6

25,4

Długoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw

21,6

29,7

32,3

37,8

Obligacje komunalne

10,9

14,4

15,6

18,6

4,4

9,5

17,2

20,0

2,5

2,9

3,1

3,3

Krótkoterminowe bankowe papiery dłużne
Krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw
Obligacje rynkowe Skarbu Państwa

Długoterminowe bankowe papiery dłużne
Listy zastawne
1

1

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

Uwaga: ze względu na korekty dane mogą być odmienne niż w poprzednich edycjach opracowania.
Źródło: MF, NBP, KDPW, Fitch Polska.

Na rynku transakcji o charakterze lokacyjnym, który służy głównie instytucjom finansowym do
bieżącego zarządzania płynnością, obserwowano kontynuację zapoczątkowanych w 2012 r.
zmian w strukturze obrotów. Najbardziej płynnym segmentem krajowego rynku pieniężnego był
rynek transakcji warunkowych, na którym dominowały operacje SBB zabezpieczone obligacjami
skarbowymi. Średnia dzienna wartości transakcji warunkowych wzrosła o prawie 15%, przy
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jednoczesnym zmniejszeniu się obrotów na rynku swapów walutowych i niezabezpieczonych
lokat międzybankowych (tabela 1.2.8).
Tabela 1.2.8. Średnie dzienne obroty netto na krajowym rynku finansowym w latach 2010-2013
(w mln zł)
2010

2011

2012

2013

Rynek akcji i instrumentów dłużnych
Akcje i prawa do akcji
Obligacje skarbowe
Bony skarbowe

933,3

1 076,1

820,0

1 042,0

23 923,6

29 555,3

28 491,7

30 113,8

2 110,3

1 250,3

520,0

286,9

Rynek transakcji lokacyjnych
Transakcje fx swap

10 855,2

12 928,0

11 520,8

9 508,6

Transakce repo/SBB

9 143,2

11 572,5

12 557,5

14 508,2

Niezabezpieczone lokaty międzybankowe

7 025,4

6 195,4

5 874,2

5 833,4

1 318,1

1 379,6

1 210,7

1 396,1

Transakcje CIRS

154,4

113,3

200,9

188,3

Opcje walutowe

341,7

321,5

220,6

273,3

Transakcje FRA

3 504,9

5 572,6

5 116,4

5 772,7

Transakcje IRS

1 353,0

2 218,8

1 698,4

2 100,0

Transakcje OIS

963,7

1 215,0

633,5

441,4

1 319,6

1 381,6

832,8

813,8

4 280,0

5 219,1

5 179,9

5 106,8

Rynek transakcji pochodnych
Walutowe transakcje forward

Kontrakty futures na indeks WIG20
Kasowy rynek walutowy

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). Średnia dzienna wartość operacji bezwarunkowych na rynku tych instrumentów wyniosła w
2013 r. odpowiednio 14,3 mld zł i 70 mln zł.
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.

Spadek obrotów odnotowano także na krajowym rynku kasowych transakcji walutowych i
rynku OIS. Najbardziej płynnym rynkiem instrumentów pochodnych OTC był rynek transakcji
FRA. Podobnie jak w poprzednich latach większość transakcji wymiany złotego i operacji
walutowymi pozagiełdowymi instrumentami pochodnymi zawierano na rynku offshore, głównie
w Londynie i Nowym Jorku. Oznacza to, że kurs złotego jest w dużej mierze determinowany
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przez operacje dokonywane miedzy nierezydentami. Na giełdowym rynku instrumentów
pochodnych aktywność nadal koncentrowała się w segmencie kontraktów terminowych na
indeks WIG20.
W 2013 r. nastąpił rozwój infrastruktury potransakcyjnej rynku instrumentów finansowych w
Polsce. Z początkiem stycznia KDPW_CCP rozszerzył zakres rozliczanych instrumentów m.in.
na transakcje FRA, IRS i OIS nominowane w złotych oraz transakcje repo zabezpieczone
krajowymi obligacjami skarbowymi. W listopadzie TR_KDPW uzyskało od ESMA uprawnienie
do gromadzenia danych o wszystkich rodzajach transakcji pochodnych. Ponadto w
analizowanym okresie wprowadzono zmiany w systemie Dealerów Rynku Pieniężnego oraz w
regulaminie fixingu stawek referencyjnych WIBID/WIBOR, które miały na celu zachowanie ich
wiarygodności i reprezentatywności.
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1.3. Gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa na rynku finansowym w Polsce
System finansowy ułatwia przepływ kapitału między podmiotami dysponującymi nadwyżkami
a podmiotami zgłaszającymi zapotrzebowanie na środki pieniężne. Obieg tych środków 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).

1.3.1. Aktywa finansowe gospodarstw domowych
Wybór form oszczędzania dokonywany przez gospodarstwa domowe zależy od czynników o
charakterze

zarówno

mikroekonomicznym

(np.

ich

sytuacji

finansowej),

jak

i

makroekonomicznym (sytuacji gospodarczej w kraju). W zależności od siły oddziaływania
poszczególnych czynników gospodarstwa domowe decydują o wartości utrzymywanych
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.
Z badania warunków i jakości życia gospodarstw domowych w Polsce wynika, że w 2013 r.
posiadanie oszczędności deklarowało 40% respondentów38. Struktura tych oszczędności pod
względem ich wartości od lat jest podobna - wśród dysponujących wolnymi środkami dominują
gospodarstwa z oszczędnościami nieprzekraczającymi 3-krotności ich miesięcznych dochodów.
Mimo obserwowanego w analizowanym okresie spowolnienia tempa wzrostu realnych
dochodów do dyspozycji odnotowano poprawę nastrojów konsumenckich, zarówno w
odniesieniu do aktualnej sytuacji finansowej, jak i prognozowanych tendencji w oszczędzaniu
(wykres 1.3.1.).
Aktywa finansowe gospodarstw domowych39 zwiększyły się w 2013 r. o 9,1% i na koniec grudnia
wyniosły 889,5 mld zł. Stanowiły one 54,4% PKB, tj. o 4,6 pkt proc. więcej w porównaniu z

T. Panek, J. Czapiński (red.), Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, Contemporary
Economics 7, Warszawa 2013, Rada Monitoringu Społecznego. Badanie zostało przeprowadzone w
marcu/kwietniu 2013 r. na losowej próbie 12 355 gospodarstw domowych.
39 W niniejszej analizie aktywa finansowe gospodarstw domowych obejmują następujące pozycje: depozyty
gromadzone w bankach i SKOK-ach, tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych nabyte przez gospodarstwa
domowe, jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) i składki oszczędnościowe
ubezpieczeń na życie odpowiadające wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w dziale ubezpieczeń na
życie, skarbowe papiery wartościowe, akcje notowane na rynkach organizowanych przez GPW, gotówkę w
obiegu pozostającą poza kasami banków oraz nieskarbowe dłużne papiery wartościowe. Środki na rachunkach
w otwartych funduszach emerytalnych mają inny charakter niż opisane wyżej kategorie aktywów finansowych,
38
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poprzednim okresem (wykres 1.3.2.). Do wzrostu tych aktywów, podobnie jak rok wcześniej,
najbardziej przyczyniły się zmiany wartości depozytów bankowych oraz tytułów uczestnictwa
funduszy inwestycyjnych. Spadek wartości odnotowano jedynie w przypadku nieskarbowych
papierów wartościowych znajdujących się w portfelu gospodarstw domowych.
Wykres 1.3.1. Badania nastrojów społecznych dotyczące oszczędności oraz dynamika dochodów
do dyspozycji w latach 2006-2013
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Ocena zmian sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w ostatnich 12 miesiącach - lewa oś
Ocena zmian tendencji w oszczędzaniu pieniędzy w najbliższych 12 miesiącach - lewa oś

Uwagi: kwartalne wielkości dochodów do dyspozycji zostały zdeflowane kwartalnym wskaźnikiem CPI.
Dynamika kwartalna liczona jest w porównaniu z tym samym kwartałem roku poprzedniego. Dodatnia średnia
sald ocen gospodarstw domowych oznacza przewagę liczebną konsumentów pozytywnie oceniających zmiany
nad konsumentami oceniającymi zmiany negatywnie.
Źródło: opracowano na podstawie danych GUS zawartych w opracowaniu Niefinansowe rachunki kwartalne według
sektorów instytucjonalnych w latach 2005-2014, ceny bieżące, Warszawa 2014, GUS oraz wyników badania GUS i
NBP Koniunktura konsumencka (edycje z lat 2006-2013) dostępnych na stronie internetowej www.stat.gov.pl.

Struktura aktywów finansowych gospodarstw domowych jest pochodną deklarowanych celów
oszczędzania (w Polsce są to przede wszystkim bieżące potrzeby konsumpcyjne oraz
nieprzewidziane

zdarzenia

losowe40),

a

także

cech

demograficzno-ekonomicznych

społeczeństwa, takich jak wiek, płeć, miejsce zamieszkania, wykształcenie czy dochód.
Kształtowanie postaw Polaków wobec oszczędzania istotnie utrudnia niewystarczający poziom
edukacji w zakresie podstawowych pojęć ekonomii i finansów. Najbardziej preferowane przez
gospodarstwa domowe w Polsce formy tych aktywów to takie, które umożliwiają
natychmiastowe dysponowanie środkami lub łatwe ich wycofanie i jednocześnie są uznawane za
najbezpieczniejsze (wykres 1.3.3.). Na koniec 2013 r. depozyty w bankach i SKOK-ach oraz

w których gospodarstwa domowe lokują oszczędności, gdyż nie ma możliwości swobodnego dysponowania
tymi środkami.
40 Zgodnie z wynikami badania pt. Postawy Polaków wobec oszczędzania, raport Fundacji Kronenberga przy Citi
Handlowy, TNS Polska, październik 2013, s. 39, 50.

34

Narodowy Bank Polski

System finansowy w Polsce

gotówka stanowiły łącznie 74,6% aktywów finansowych gospodarstw domowych (tabela 1.3.1.).
Wartość zgromadzonej przez nie gotówki wynosiła 109,8 mld zł.
Wykres 1.3.2. Aktywa finansowe gospodarstw domowych w latach 2006-2013
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Uwaga: ze względu na dokonane korekty dane za 2012 r. mogą się różnić od danych zaprezentowanych w
poprzedniej edycji opracowania.
Źródło: opracowano na podstawie danych GUS, UKNF, Analizy Online i NBP.

Wykres 1.3.3. Struktura aktywów finansowych gospodarstw domowych w latach 2006-2013, wg
stanu na koniec okresów
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Uwagi: kategoria „Tytuły uczestnictwa UFK” jest prezentowana łącznie ze składkami oszczędnościowymi
ubezpieczeń na życie.
Źródło: opracowano na podstawie danych UKNF, Analizy Online i NBP.
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Tabela 1.3.1. Wartość aktywów finansowych gospodarstw domowych oraz ich struktura w
latach 2010–2013, wg stanu na koniec okresów
2010

2011

2012

2013

Wartość aktywów finansowych gospodarstw domowych (w mld zł)
Depozyty bankowe

413,1

467,8

504,2

536,5

Depozyty w SKOK-ach

13,2

14,7

15,7

17,6

Tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

73,8

62,4

72,5

90,4

Tytuły uczestnictwa UFK i składki oszczędnościowe ubezpieczeń na życie

74,1

69,9

77,9

80,0

Skarbowe papiery wartościowe

10,1

8,8

8,5

9,3

Nieskarbowe papiery wartościowe

2,4

2,2

1,8

1,3

Akcje notowane na rynkach GPW

51,1

38,7

37,2

44,6

Gotówka w obiegu (bez kas banków)
Ogółem

86,8

96,9

97,7

109,8

724,6

761,4

815,5

889,5
60,3

Struktura aktywów finansowych gospodarstw domowych (w %)
Depozyty bankowe

57,0

61,4

61,8

1,8

1,9

1,9

2,0

Tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

10,2

8,2

8,9

10,2

Tytuły uczestnictwa UFK i składki oszczędnościowe ubezpieczeń na życie

Depozyty w SKOK-ach

10,2

9,2

9,6

9,0

Skarbowe papiery wartościowe

1,4

1,2

1,0

1,0

Nieskarbowe papiery wartościowe

0,3

0,3

0,2

0,1

Akcje notowane na rynkach GPW

7,1

5,1

4,6

5,0

12,0

12,7

12,0

12,3

Gotówka w obiegu (bez kas banków)

Uwaga: ze względu na dokonane korekty dane za 2012 r. mogą się różnić od danych zaprezentowanych w
poprzedniej edycji opracowania.
Źródło: opracowano na podstawie danych UKNF, Analizy Online i NBP.

Wartość depozytów złożonych przez gospodarstwa domowe w bankach wzrosła w 2013 r. o
6,4%, tj. mniej niż w poprzednim roku. Skłonność Polaków do oszczędzania w tej formie
ograniczał dalszy spadek oprocentowania depozytów na skutek kontynuacji obniżek stóp
procentowych przez RPP (średnie oprocentowanie nowych depozytów złotowych spadło o 160
p.b., z 4,2% w grudniu 2012 r. do 2,6% w grudniu 2013 r.). W pewnym stopniu była to także
konsekwencja mniejszego wzrostu wynagrodzeń. Największy wzrost wartości depozytów
nastąpił 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).
Wartość tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych41 w portfelu gospodarstw domowych
wzrosła o 24,7%. Zmiana wartości tej części portfela lokat gospodarstw domowych była przede
wszystkim wynikiem napływu netto kapitału do tych instytucji finansowych. Wspomniane

41

Bez tytułów kupionych przez zakłady ubezpieczeń w związku z zawarciem przez osoby fizyczne umowy
ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.
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obniżki stóp procentowych skłaniały gospodarstwa domowe do poszukiwania atrakcyjniejszych
od depozytów form lokowania oszczędności. Gospodarstwa domowe nabywały głównie tytuły
uczestnictwa funduszy nieskarbowych papierów dłużnych, a wycofywały środki z funduszy
obligacji skarbowych42. W porównaniu z poprzednim rokiem większym zainteresowaniem
cieszyły się ponadto fundusze akcji, co było związane głównie z silnymi wzrostami cen akcji
małych i średnich spółek. Największy napływ środków do funduszy inwestycyjnych nastąpił w
II kwartale 2013 r. – 4,7 mld zł w ujęciu netto (wykres 1.3.4.).
Wykres 1.3.4. Saldo napływu środków do funduszy inwestycyjnych od gospodarstw domowych
oraz zmiana wartości złotowych depozytów bankowych gospodarstw domowych w latach 20122013
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Uwaga: kategoria „gospodarstwa domowe” obejmuje także instytucje niekomercyjne działające na rzecz
gospodarstw domowych.
Źródło: obliczono na podstawie danych NBP.

Wartość jednostek uczestnictwa UFK i składek oszczędnościowych ubezpieczeń na życie w
portfelu gospodarstw domowych w 2013 r. zwiększyła się nieznacznie. Wzrost tej kategorii
aktywów finansowych gospodarstw domowych wynikał przede wszystkim z większego
zainteresowania osób fizycznych nabywaniem jednostek uczestnictwa UFK. Jednocześnie w
analizowanym okresie miał miejsce spadek sprzedaży ubezpieczeń krótkoterminowych na życie
(tzw. polisolokat). Coraz mniej banków pośredniczyło w sprzedaży tych produktów
finansowych. Było to związane z wejściem w życie w 2013 r. Rekomendacji M43, mającej na celu
poprawę zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach oraz planowanymi zmianami regulacji
podatkowych dotyczących tych polisolokat.

T. Miziołek (oprac.), Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce w 2013 r., Warszawa 2014, Izba Zarządzających
Funduszami i Aktywami.
43 Uchwała nr 8/2013 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie wydania Rekomendacji
M dotyczącej zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach (Dz. Urz. KNF z 2013 r., poz. 6). Uchwała weszła
w życie 8 stycznia 2013 r.
42
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Wartość akcji w portfelu inwestycyjnym Polaków zwiększyła się w analizowanym okresie o
19,9% (do 44,6 mld zł). Zmiana wyceny tego portfela była związana przede wszystkim ze
wzrostem cen instrumentów udziałowych na rynkach organizowanych przez GPW.
Wartość skarbowych papierów wartościowych w portfelu gospodarstw domowych wzrosła o
9,4% i na koniec 2013 r. wyniosła 9,3 mld zł. Wzrost zaangażowania w detaliczne obligacje
skarbowe nastąpił przede wszystkim dzięki dużemu popytowi na jednorazową na 13-miesięczne
obligacje ze stałym oprocentowaniem z jednorazowej emisji.

1.3.2. Zewnętrzne źródła finansowania polskich przedsiębiorstw
W 2013 r. kondycja ekonomiczna przedsiębiorstw niefinansowych poprawiła się. Szybszy wzrost
przychodów (o 2,4% w ujęciu nominalnym) niż kosztów (o 1,3%) wpłynął na zwiększenie się ich
wyniku finansowego brutto o 8,8% w porównaniu z 2012 r. Zysk z działalności gospodarczej
wyniósł 388,9 mld zł. Nakłady inwestycyjne wzrosły w ujęciu realnym o 5,9%. Skalę inwestycji
zwiększyło 36,3% podmiotów (wskaźnik powyżej długoterminowej średniej)44.
W I połowie 2013 r. banki zaostrzyły warunki i kryteria udzielania kredytów, zwłaszcza
długoterminowych. W II połowie roku, ze względu na poprawę perspektyw rozwoju
gospodarczego w Polsce, kryteria te zostały złagodzone, w szczególności wobec małych i
średnich przedsiębiorstw. Jednocześnie jednak wzrosły marże dla kredytów obarczonych
większym ryzykiem45. Zadłużenie przedsiębiorstw z tytułu kredytów udzielonych im przez
banki krajowe było na koniec 2013 r. o 0,2% wyższe niż rok wcześniej.
Ważnym pozabankowym źródłem finansowania krajowych podmiotów niefinansowych, w
szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, był leasing (wykres 1.3.5). Umożliwia
on finansowanie aktywów trwałych podmiotom o krótkiej historii działalności, mającym
utrudniony dostęp do innych zewnętrznych źródeł finansowania, takich jak kredyt bądź emisja
papierów wartościowych. W 2013 r. obserwowano przyspieszenie tempa wzrostu obrotów na
rynku leasingu w Polsce oraz wzrost liczby przedsiębiorstw, które zawarły umowy leasingowe
do około 129,3 tys. z 124,6 tys. w roku poprzednim. Przyczyniły się do tego wspomniana
poprawa sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz rosnące nakłady na środki trwałe w tym
sektorze46.

Sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw w IV kw. 2013 r., NBP, Warszawa, kwiecień 2014 r.
Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych – edycje z 2013 r. i I
kwartału 2014 r., Warszawa 2013 i 2014, NBP.
46 Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-XII 2013 r., Warszawa 2014, GUS, s. 13-14.
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Wartość nowych emisji akcji przeprowadzonych przez przedsiębiorstwa niefinansowe,
wprowadzonych do obrotu na rynkach organizowanych przez GPW (Główny Rynek GPW i
NewConnect), wyniosła w 2013 r. 6,1 mld zł. Wzrosty cen instrumentów udziałowych na
rynkach GPW, w szczególności małych i średnich spółek, oraz poprawa perspektyw wzrostu
gospodarczego w Polsce w II połowie roku zachęcały przedsiębiorstwa do wprowadzania akcji
do obrotu na tych rynkach. Na Głównym Rynku GPW i NewConnect pierwotne oferty akcji
przeprowadziło łącznie 65 krajowych przedsiębiorstw, z czego około 65% wprowadziło swoje
akcje do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. Rynek NewConnect umożliwiał pozyskanie
kapitału nawet małym podmiotom oraz spółkom o krótkiej historii działalności ze względu na
stosunkowo małe koszty przeprowadzenia emisji kierowanej na ten rynek i opłaty za notowanie
papierów wartościowych.
Wykres 1.3.5. Wybrane pozabankowe zewnętrzne źródła finansowania polskich przedsiębiorstw
w latach 2010-2013
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Uwaga: dane na temat leasingu nie zawierają pożyczek udzielanych przez firmy leasingowe i z tego względu
mogą różnić się od publikowanych w poprzednich edycjach opracowania.
Źródło: opracowano na podstawie danych Fitch Polska, GUS, KDPW, GPW i NBP.

Wartość środków pozyskanych przez przedsiębiorstwa na krajowym rynku obligacji
długoterminowych była istotnie wyższa niż w 2012 r. Przedsiębiorstwa z branży energetycznej
emitowały długoterminowe papiery dłużne na dużą skalę ze względu na wysoką aktywność
inwestycyjną47. Popyt na te papiery, zgłaszany m.in. przez fundusze inwestycyjne i fundusze
emerytalne, szukające wyższych stóp zwrotu niż z inwestycji w obligacje skarbowe, ułatwiał im
plasowanie emisji. Ponadto dalszy rozwój platformy obrotu instrumentami dłużnymi Catalyst
stwarzał przedsiębiorstwom korzystne warunki do finansowania za pomocą emisji obligacji.
W porównaniu z rynkiem OTC nabywcy instrumentów dłużnych notowanych na platformie

47

Szybki monitoring NBP. Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu
koniunktury w IV kwartale 2013 r. oraz prognoz na I kwartał 2014 r., Nr 01/14, Warszawa 2014, NBP, s. 30.
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Catalyst mają bowiem źródło ich wyceny oraz ponoszą mniejsze ryzyko płynności inwestycji.
Wartość emisji obligacji przedsiębiorstw wprowadzonych do obrotu w ramach platformy
Catalyst w 2013 r. wyniosła 7,2 mld zł.
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2. Regulacje systemu finansowego
Rozwój systemu finansowego zależy nie tylko od warunków ekonomicznych, ale także od
regulacji dotyczących instytucji i rynków finansowych. W niniejszym rozdziale oprócz
najważniejszych zmian w tych regulacjach wprowadzonych w prawie krajowym w 2013 r.
zaprezentowano nowe rozwiązania legislacyjne w prawie europejskim. Działania podejmowane
w UE, mające na celu stworzenie jednolitego europejskiego rynku finansowego i zapewnienie
stabilności jego funkcjonowania, wytyczają bowiem główne kierunki przyszłych zmian regulacji
dotyczących systemu finansowego w Polsce. Wiele 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 w regulacjach krajowych
W niniejszym podrozdziale omówiono najistotniejsze krajowe akty prawne uchwalone w 2013 r.,
mające wpływ na funkcjonowanie systemu finansowego. Opis zmian w prawie krajowym
przedstawiono w podziale na regulacje dotyczące nadzoru finansowego i infrastruktury rynków,
sektora bankowego, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, pozostałych instytucji
finansowych oraz rynku kapitałowego. W części poświęconej regulacjom dotyczącym sektora
bankowego omówiono także uchwały Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

2.1.1. Regulacje dotyczące nadzoru i usług płatniczych
Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw48
Głównym celem nowelizacji ustawy jest wzmocnienie ochrony konsumenta w relacjach z
niebankowymi podmiotami pożyczkowymi. W związku z tym uregulowano sposób
prowadzenia przez KNF listy ostrzeżeń publicznych oraz wprowadzono obowiązek
dokonywania

przez

niebankowe

podmioty

pożyczkowe

oceny

zdolności

kredytowej

konsumenta zamiast dotychczasowej oceny ryzyka kredytowego. Ponadto w art. 2 zmienianej
ustawy, definiującym cel nadzoru, wskazano, że zapewnienie ochrony interesów uczestników
rynku finansowego jest dokonywane również przez przekazywanie rzetelnych informacji na
temat jego funkcjonowania. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą działania edukacyjne i
informacyjne podejmowane przez organ nadzoru w celu ochrony uzasadnionych interesów

48

Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1567). Przepisy weszły w życie 17 stycznia 2014 r.
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uczestników rynku finansowego mogą przybierać formę nieodpłatnie publikowanych ostrzeżeń i
komunikatów.
Dwie nowelizacje ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych
W 2013 r. dokonano dwóch nowelizacji ustawy o usługach płatniczych49. Pierwsza nowelizacja z
12 lipca 2013 r.50 miała na celu wprowadzenie do polskiego prawa przepisów dyrektywy
dotyczącej działalności instytucji pieniądza elektronicznego51. Uchyliła ona ustawę o
elektronicznych instrumentach płatniczych52 i połączyła w jeden akt prawny regulacje dotyczące
funkcjonowania całego rynku usług płatniczych w Polsce.
W zmienionej ustawie o usługach płatniczych określono zasady wydawania i wykupu pieniądza
elektronicznego oraz wprowadzono zamknięty katalog podmiotów uprawnionych do jego
wydawania. Obejmuje on dotychczas wskazane w polskim prawie podmioty (banki, instytucje
pieniądza elektronicznego) oraz nowe podmioty (m.in. SKOK-i, Kasę Krajową SKOK, Pocztę
Polską S.A.). Wprowadzone rozwiązania umożliwiają krajowym instytucjom płatniczym
wydawanie pieniądza elektronicznego na terytorium Polski, pod warunkiem, że posiadają one
kapitał założycielski nie niższy niż równowartość w złotych 125 000 euro. Zgodnie z ustawą
średnia wartość wydawanego przez krajową instytucję płatniczą pieniądza elektronicznego
pozostającego w obiegu nie może przekraczać w danym miesiącu kalendarzowym
równowartości w złotych 5 mln euro.
W związku z uchyleniem przepisów dotyczących systemów autoryzacji i rozliczeń
prowadzonych przez agentów rozliczeniowych, zmodyfikowano uprawnienia NBP w
odniesieniu

do

tych

instytucji

płatniczych,

które

zamierzają

pełnić

funkcję

agenta

rozliczeniowego. Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami wydanie zezwolenia KNF na
wykonywanie wspomnianej funkcji będzie wymagało uprzedniego zasięgnięcia opinii Prezesa
NBP (wcześniej konieczne było uzyskanie zgody Prezesa NBP na prowadzenie systemu
autoryzacji i rozliczeń).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2011 r., nr 199, poz. 1175 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
z 2013 r., poz. 1036). Przepisy weszły w życie 7 października 2013 r., z wyjątkiem rozwiązań umożlwiających
wydawanie pieniądza elektronicznego przez krajowe instytucje płatnicze. Wspomniane rozwiązania weszły w
życie 7 grudnia 2013 r.
51 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/110/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie
podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru
ostrożnościowego nad ich działalnością, zmieniająca dyrektywy 2005/60/WE i 2006/48/WE oraz uchylająca
dyrektywę 2000/46/WE (Dz. Urz. UE L267 z 2009 r., s. 7).
52 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r.,
poz. 1232).
49
50
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Przyjęta nowelizacja ustawy nałożyła na agentów rozliczeniowych obowiązek przekazania
akceptantowi na jego żądanie informacji dotyczących wysokości i rodzajów nakładanych na
niego opłat, z wyszczególnieniem opłat na rzecz organizacji kartowej oraz wydawcy karty53.
Takie rozwiązanie ma na celu udostępnienie akceptantom pełnej informacji o kosztach
związanych z przyjmowaniem płatności kartą płatniczą.
Omawiana nowelizacja ustawy wprowadziła ważną zmianę w ustawie o Narodowym Banku
Polskim54, niezwiązaną z rynkiem usług płatniczych. Nowe przepisy umożliwiają kapitałowe
zaangażowanie NBP w podmiotach, które mają istotne znaczenie dla działania banku
centralnego na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego.
Druga nowelizacja ustawy o usługach płatniczych, z 30 sierpnia 2013 r.55, miała na celu
wyeliminowanie mechanizmów, które ograniczają konkurencję na rynku usług obsługi płatności
dokonywanych za pomocą kart płatniczych. Przepisy omawianej ustawy weszły w życie 1
stycznia 2014 r. Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami maksymalna stawka opłaty interchange nie
może przekroczyć 0,5% jednostkowej wartości transakcji płatniczej, przy czym ustanowiono
sześciomiesięczny okres przejściowy na dostosowanie działalności organizacji kartowych,
wydawców kart płatniczych i agentów rozliczeniowych do wymogów tej ustawy.
W celu zwiększenia transparentności stawek opłat interchange w zmienionej ustawie określono
obowiązki informacyjne organizacji kartowych, wydawców kart płatniczych oraz agentów
rozliczeniowych. Wspomniane podmioty muszą udostępniać na swoich stronach internetowych
informacje o aktualnych stawkach opłaty interchange, stanowiących przychód organizacji
kartowej. Ponadto organizacje kartowe będą musiały zamieszczać informacje o stawkach opłat,
które składają się na opłatę pobieraną przez agenta rozliczeniowego od akceptanta (z tytułu
krajowej płatności przy użyciu kartą). Kolejnym obowiązkiem wprowadzonym przez omawianą
nowelizację jest nałożenie na organizacje kartowe wymogu przekazywania do KNF oraz
agentów rozliczeniowym informacji o zmianach stawek opłat stanowiących przychód organizacji
kartowej, innych niż opłata interchange.
W zmienionej ustawie dodano przepisy, zgodnie z którymi nieważne są postanowienia umowne
zakazujące akceptantowi promowanie określonych form płatności. Takie rozwiązanie umożliwi
akceptantom promowanie form płatności, które są dla nich najkorzystniejsze (np. zaoferowanie

Zgodnie z art. 2 pkt 19b ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2011 r., nr 199, poz.
1175 z późn. zm.) przez pojęcie organizacji kartowej należy rozumieć podmiot określający zasady wydawania i
akceptowania kart płatniczych, zawierający umowy z wydawcami kart płatniczych lub agentami
rozliczeniowymi. Z kolei zgodnie z art. 2 pkt 35c tej ustawy przez pojęcie wydawcy kart należy rozmieć
dostawcę wydającego kartę płatniczą do dyspozycji płatnika.
54 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 908).
55 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1271). Przepisy
weszły w życie 1 stycznia 2014 r.
53
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zniżki w sytuacji zapłaty za towar gotówką). Wspomniana nowelizacja wprowadziła także zakaz
pobierania przez organizacje kartowe opłat z tytułu krajowej transakcji płatniczej przy użyciu
karty płatniczej wydanej w ramach umowy z inną organizacją kartową.

2.1.2. Regulacje dotyczące sektora bankowego
Ustawa o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw56
Zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w tej regulacji w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
(BFG) utworzono nowy fundusz – fundusz stabilizacyjny finansowany z opłat ostrożnościowych
wnoszonych przez banki. Środki funduszu mają być przeznaczane na pomoc finansową dla
banków objętych obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów. Pomoc z tego funduszu
może przyjąć postać gwarancji zwiększenia funduszy własnych banku krajowego (tzw.
gwarancji rekapitalizacyjnej), a w przypadku wykonania gwarancji wiązałoby się to z nabyciem
lub objęciem akcji, obligacji lub bankowych papierów wartościowych banku krajowego.
Gwarancja rekapitalizacyjna będzie udzielana przez BFG wyłącznie na wniosek Ministra
Finansów.
Znowelizowana ustawa o BFG przewiduje możliwość przeznaczenia środków funduszu
stabilizacyjnego na wypłatę środków gwarantowanych. W tym celu Rada BFG na wniosek
Zarządu, po uzyskaniu opinii Ministra Finansów, może przenosić całość lub część środków z
funduszu stabilizacyjnego na fundusz pomocowy. Ponadto, Rada BFG na wniosek Zarządu, po
uzyskaniu zgody Ministra Finansów może przenieść na czas określony całość lub część środków
funduszu pomocowego na fundusz stabilizacyjny.
Art. 4 pkt 2 omawianej ustawy wprowadził zmianę w ustawie o Komitecie Stabilności
Finansowej57 polegającą na rozszerzeniu składu Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) o Prezesa
Zarządu BFG. Nałożono na niego zadanie przedstawiania KSF, w sytuacji bezpośredniego
zagrożenia dla stabilności krajowego systemu finansowego, opinii w sprawie możliwości wypłat
środków gwarantowanych oraz możliwości wsparcia podmiotów zagrożonych przez BFG, a
także opinii dotyczącej znaczenia systemowego zagrożonych podmiotów.

Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1012). Przepisy weszły w życie 4 października 2013 r.
57 Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o Komitecie Stabilności Finansowej (Dz.U. z 2008 r., nr 209, poz. 1317 z późn.
zm.).
56
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Ustawa o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre
osoby prawne58
Ustawa wprowadziła możliwość udzielania przez BGK pomocy de minimis59 w formie gwarancji
spłaty kredytów. Szczegóły udzielania tej pomocy w ramach rządowego programu społecznogospodarczego precyzuje rozporządzenie Ministra Finansów z lutego 2013 r.60 oraz umowa
między BGK a Ministrem Finansów. Na ich podstawie gwarancje spłaty kredytów udzielane są
mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwom do wartości 60% kwoty kredytu. Wartość
gwarancji de minimis dla jednego kredytobiorcy nie może przekroczyć 3,5 mln zł. Początkowo
gwarancje te dotyczyły kredytów obrotowych, a od listopada 2013 r. zostały rozszerzone na
kredyty inwestycyjne. Będą one udzielane do 31 grudnia 2015 r. Gwarancje de minimis udzielane
są na okres nie dłuższy niż okres spłaty kredytu wydłużony maksymalnie o trzy miesiące, tj.
maksymalnie 27 miesięcy w przypadku kredytu obrotowego i 99 miesięcy w przypadku kredytu
inwestycyjnego.
Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi61
Omawiana ustawa uregulowała zasady udzielania przez państwo pomocy dla osób młodych w
nabyciu pierwszego mieszkania62 (tzw. program Mieszkanie dla Młodych). Pomoc ta polega na
dofinansowaniu przez BGK wkładu własnego w przypadku finansowanego kredytem zakupu
nowo wybudowanego mieszkania (tj. zakupu na rynku pierwotnym) albo na zwrocie części
wydatków poniesionych na zakup niektórych materiałów budowlanych w celu zaspokojenia
własnych potrzeb mieszkaniowych.
O pomoc tę mogą się ubiegać osoby, które nie skończyły 35 lat (w przypadku małżeństw liczy się
wiek młodszego z małżonków) i w przeszłości nie były właścicielem mieszkania. W ustawie
przewidziano maksymalne limity wielkości nabywanych mieszkań i domów jednorodzinnych –
odpowiednio 75 m2 i 100 m2, przy czym dla nabywców wychowujących co najmniej trójkę dzieci

Ustawa z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb
Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz.U. z 2013 r., poz. 198). Przepisy weszły w życie 27 lutego 2013 r.
59 Pomoc de minimis oznacza pomoc publiczną, która nie podlega procedurze zgłoszenia przez państwo
członkowskie UE w celu uzyskania decyzji Rady w sprawie uznania pomocy za zgodną ze wspólnym rynkiem,
tj. nie wpływającą na handel między krajami członkowskimi i/lub nie grożącą zakłóceniom konkurencji. Na
podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i
88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L379 z 2006 r., s. 5), za spełniającą te warunki (do końca 2013 r.)
można było uznać pomoc nieprzekraczającą w ciągu trzech kolejnych lat kwoty 200 tys. euro.
60 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa
Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów (Dz.U. z 2013 r., poz. 239). Przepisy weszły
w życie 27 lutego 2013 r.
61 Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi
(Dz.U. z 2013 r., poz. 1304). Przepisy weszły w życie 23 listopada 2013 r.
62 Zgodnie z przyjętą w ustawie terminologią pojęcie mieszkanie obejmuje lokal mieszkalny lub dom
jednorodzinny.
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limity te są wyższe o 10 m2. Z kolei cena nabywanej nieruchomości nie może być wyższa niż
110% jej wartości odtworzeniowej, kalkulowanej na podstawie średniego wskaźnika
przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych,
obowiązującego w gminie, na terenie której jest ona położona.
Ustawa przewiduje finansowanie przez BGK części wkładu własnego kwotą równą 10% wartości
odtworzeniowej nabywanego mieszkania, przy czym przy jej kalkulacji przyjmuje się
powierzchnię nie wyższą niż 50m2. W przypadku nabywców wychowujących dzieci
dofinansowanie wkładu własnego jest podwyższane o 50% tak obliczonej kwoty. Dodatkowo
w przypadku urodzenia trzeciego lub kolejnego dziecka w okresie 5 lat od zakupu
nieruchomości BGK ma spłacać część kredytu w kwocie 5% skalkulowanej w powyższy sposób
wartości odtworzeniowej nieruchomości.
W ustawie przewidziano maksymalne limity łącznych kwot wsparcia z tytułu dofinansowania
wkładu własnego oraz dodatkowego finansowego wsparcia w kolejnych latach. Wnioski o
dofinansowanie wkładu własnego mogą być składane do końca III kwartału 2018 r.
Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych63
Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadziła zmiany w
zasadach opodatkowania przychodów z sekurytyzacji wierzytelności bankowych w drodze
subpartycypacji. Mając na celu usprawnienie sekurytyzacji subpartycypacyjnej w zmienionych
przepisach wskazano, że kwota uzyskana przez bank ze sprzedaży praw do płatności będzie
rozpoznana jako przychód dopiero w dacie wymagalności rat kapitałowych sekurytyzowanych
wierzytelności albo w dacie ich zapłaty, jeżeli zapłata nastąpiła przed upływem terminu
wymagalności. Przychodem będzie kwota uzyskana ze zbycia tych praw, w części
odpowiadającej udziałowi spłaconej albo wymagalnej raty kapitałowej w sumie rat z tytułu
kapitałowej części wierzytelności. Dotychczas banki ponosiły z góry obciążenia podatkowe w
momencie zbycia praw do płatności z sekurytyzowanych wierzytelności, natomiast koszty
podatkowe rozpoznawały w czasie wraz ze spłatą poszczególnych kredytów.
Znowelizowana ustawa umożliwia bankom zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów
zwróconych funduszowi sekurytyzacyjnemu kwot uzyskanych ze zbycia wierzytelności z tytułu
kredytów objętych umową o subpartycypację, w następstwie zwrotnego przeniesienia tych praw
z funduszu sekurytyzacyjnego na bank. Wprowadzono także korzystny dla banków sposób
rozliczenia podatkowego rezerw lub odpisów aktualizujących utworzonych na niespłaconą część
kredytu lub pożyczki objętych subpartycypacją. Rezerwy i odpisy będzie można zaliczyć do

63

Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1387).
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kosztów uzyskania przychodów w tej części, która odpowiada przychodom ze zbycia kredytu
lub pożyczki na podstawie umowy o subpartycypację.
Ponadto poprzez nowelizację tej ustawy od 1 stycznia 2014 r. podatkiem dochodowym od osób
prawnych objęto spółki komandytowo-akcyjne, mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski.
Zmiana ta może mieć istotne znaczenie dla niektórych podmiotów sektora private equity w Polsce,
zwłaszcza dla małych funduszy venture capital dofinansowywanych ze środków Krajowego
Funduszu Kapitałowego. Część z nich została bowiem utworzona w formie spółki
komandytowo-akcyjnej.
Rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego w odniesieniu do sektora bankowego
Na funkcjonowanie sektora bankowego w Polsce wpływają nie tylko powszechnie obowiązujące
akty

prawa,

ale

także

rekomendacje

KNF

niemające

wiążącego

charakteru.

W 2013 r. KNF przyjęła rekomendacje dotyczące m.in. dobrych praktyk w zakresie zarządzania
ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie oraz zarządzania ryzykiem z tytułu
detalicznych ekspozycji kredytowych.
Uchwała KNF w sprawie wydania Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania
ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie64
Nowa Rekomendacja S wprowadziła istotne zmiany w zarządzaniu przez banki ryzykiem z
tytułu ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie. W odróżnieniu od poprzedniej
wersji tej rekomendacji65, jest ona skierowana nie tylko do banków krajowych, ale także do
oddziałów instytucji kredytowych.
Wydając omawianą uchwałę KNF znacznie ograniczyła możliwość udzielania kredytów
walutowych oraz indeksowanych lub nominowanych w walutach obcych. Od 1 lipca 2014 r.
kredyty te mogą być udzielane wyłącznie osobom osiągającym trwałe dochody w tych walutach.
Ponadto wprowadzono obowiązek posiadania przez kredytobiorców wkładu własnego, przy
czym może on pochodzić z programów wsparcia budownictwa mieszkaniowego (np. z
programu Mieszkanie dla Młodych). Rekomendacja wprowadza także maksymalny poziom
wskaźnika LtV (loan to value), który na dzień udzielenia kredytu nie powinien przekraczać 80%
(lub 90%, o ile część kredytu przekraczająca 80% wartości finansowanej nieruchomości jest
odpowiednio ubezpieczona lub kredytobiorca przedstawił dodatkowe zabezpieczenia określone

Uchwała nr 148/2013 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wydania
Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi
zabezpieczonymi hipotecznie (Dz. Urz. KNF z 2013 r., poz. 23). Przepisy Rekomendacji S mają zastosowanie
najpóźniej od 1 stycznia 2014 r. (w przypadku niektórych zapisów od 1 lipca 2014 r.).
65 Uchwała nr 18/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie wydania Rekomendacji
S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie (Dz. Urz. KNF z
2011 r., nr 3, poz. 6).
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w tej rekomendacji). W okresie przejściowym, tj. do końca 2016 r., maksymalne limity LtV będą
stopniowo obniżane z początkowych 95% w 2014 r. do docelowych 80% i 90%.
Zgodnie z nową Rekomendacją S maksymalne wskaźniki DtI (debt to income) w odniesieniu do
kredytów zabezpieczonych hipotecznie mają być ustalane indywidualnie przez banki.
Poprzednio obowiązywały maksymalne wskaźniki DtI określone w Rekomendacji T66 i w
poprzedniej wersji Rekomendacji S. Zależały one od waluty kredytu i dochodów kredytobiorcy.
Ponadto omawiana uchwała ograniczyła do 35 lat maksymalny okres spłaty kredytu
zabezpieczonego hipoteką, przy czym dokonując oceny zdolności kredytowej banki powinny
przyjmować maksymalnie 30 letni okres spłaty kredytu (w poprzedniej wersji Rekomendacji S
okres ten wynosił 25 lat).
Uchwała KNF w sprawie wydania Rekomendacji T dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania
ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych67
Nowa Rekomendacja T wprowadziła zmiany w standardach zarządzania ryzykiem wynikającym
z kredytów detalicznych. W odróżnieniu od poprzedniej wersji tej rekomendacji68, z jej zakresu
przedmiotowego wyłączono ekspozycje kredytowe zabezpieczone hipoteką oraz kredyty na
zakup papierów wartościowych. Jednocześnie zakres podmiotowy rekomendacji rozszerzono,
podobnie jak w przypadku nowej Rekomendacji S, na oddziały instytucji kredytowych.
Do najważniejszych zmian wynikających z omawianej uchwały należy wprowadzenie
możliwości stosowania przez banki uproszczonych zasad badania zdolności kredytowej klientów
w przypadku kredytów niskokwotowych, tj. kredytów o wartości nie przekraczającej
jednokrotności, a w przypadku kredytów ratalnych czterokrotności, przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. W odniesieniu do klientów utrzymujących relacje z
bankiem przez co najmniej 6 i 12 miesięcy, uproszczono zasady badania zdolności kredytowej
przy udzielaniu kredytów o wartości nie przekraczającej odpowiednio 6 i 12–krotności tego
wynagrodzenia. Zgodnie z nową rekomendacją, stosując wspomniane uproszczone zasady
badania, bank może oceniać zdolność kredytową klienta detalicznego na podstawie modelu
scoringowego oraz oświadczenia klienta o wysokości osiąganych dochodów i ponoszonych

Uchwała nr 52/2010 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie wydania Rekomendacji
T dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych (Dz. Urz.
KNF z 2010 r., nr 2, poz. 12).
67 Uchwała nr 59/2013 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wydania Rekomendacji
T dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych (Dz. Urz.
KNF z 2013 r., poz. 11). Przepisy Rekomendacji T mają zastosowane najpóźniej od 31 lipca 2013 r.
68 Uchwała nr 52/2010 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie wydania Rekomendacji
T dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych (Dz. Urz.
KNF z 2010 r., nr 2, poz. 12).
66
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wydatków, przy czym bank może ustalić wysokość tych dochodów analizując historię rachunku
bankowego.
Zgodnie z nową Rekomendacją T przy dokonywaniu oceny zdolności kredytowej klienta
detalicznego banki mają obowiązek każdorazowego korzystania z zewnętrznych baz danych, w
tym z międzybankowych baz danych tworzonych na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy Prawo
bankowe69. Ponadto rekomendacja stanowi, że maksymalne wskaźniki DtI dla kredytów
detalicznych mają być ustalane indywidualnie przez banki.
Uchwała KNF w sprawie wydania Rekomendacji M dotyczącej zarządzania ryzykiem operacyjnym w
bankach70
Nowa Rekomendacja M, zastępująca rekomendację wydaną w 2004 r.71, obowiązuje od 30
czerwca 2013 r.72. Rekomendacja wskazuje dobre praktyki, jakimi powinny kierować się banki w
zarządzaniu ryzykiem operacyjnym. Składa się ona z 17 głównych wytycznych, określających
wymagania dotyczące organizacji wewnętrznej banku oraz poszczególne etapy procesu
zarządzania ryzykiem operacyjnym.
Rekomendacja M zaleca, aby bank posiadał strategię zarządzania ryzykiem operacyjnym
przygotowaną przez zarząd i zaakceptowaną przez radę nadzorczą banku. Oczekuje się, że rada
będzie okresowo oceniać realizację tej strategii. Zaleca się opracowanie systemu zarządzania
ryzykiem operacyjnym oraz dostosowanie struktury i zasobów banku do prowadzonej
działalności. Rekomendacja wymaga również stosowania spójnych zasad zarządzania ryzykiem
operacyjnym w banku i w jego podmiotach zależnych lub powiązanych.
W odniesieniu do procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym nowe wytyczne określają m.in.
zasady identyfikacji zagrożeń związanych z ryzykiem operacyjnym, w tym zasady gromadzenia
informacji o zdarzeniach i stratach operacyjnych. Rekomendacja zawiera również zalecenia
odnoszące się do pomiaru ryzyka operacyjnego, w tym przeprowadzania testów warunków
skrajnych dla tego ryzyka.
Rekomendacja M nakazuje bankom zdefiniowanie działań ograniczających ryzyko operacyjne
oraz stworzenie systemu zarządzania ciągłością działania. W tym zakresie odnosi się do
bezpiecznego wykorzystywania outsourcingu, ubezpieczeń i instrumentów pochodnych ryzyka
operacyjnego. Ponadto nowe wytyczne nakładają na banki obowiązek przygotowywania

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1376 z późn. zm.).
Uchwała nr 8/2013 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie wydania Rekomendacji
M dotyczącej zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach (Dz. Urz. KNF z 2013 r., poz. 6). Uchwała weszła
w życie 8 stycznia 2013 r.
71 Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach, Komisja Nadzoru Bankowego,
Warszawa 2004 r. Treść rekomendacji nie była publikowana w Dzienniku Urzędowym NBP.
72 Z wyjątkiem pkt. 3 rekomendacji 17, który wszedł w życie 31 grudnia 2013 r.
69
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regularnych raportów na temat ryzyka operacyjnego dla zarządu i rady nadzorczej, a także
obowiązek

udostępniania

udziałowcom

i

klientom

odpowiednich

informacji

(m.in.

zagregowanych danych o stratach operacyjnych poniesionych w ciągu roku i informacji o
podjętych działaniach korygujących)73.
Uchwała KNF w sprawie wydania Rekomendacji D dotyczącej zarządzania obszarami technologii
informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach74
Nowa Rekomendacja D wejdzie w życie 31 grudnia 2014 r. i zastąpi obowiązującą od 2002 r.
rekomendację75, która dotyczy zarządzania ryzykiem związanym z używanymi przez banki
systemami informatycznymi i telekomunikacyjnymi. Celem nowej Rekomendacji D jest
wskazanie bankom i oddziałom instytucji kredytowych oczekiwań KNF co do zapewnienia
bezpieczeństwa

wykorzystywanej

teleinformatycznego.

Jej

zapisy,

technologii
w

postaci

informacyjnej

22

rekomendacji

oraz

bezpieczeństwa

cząstkowych,

stanowią

uszczegółowienie zawartych w Rekomendacji M ogólnych zasad zarządzania ryzykiem
operacyjnym we wspomnianych obszarach.

2.1.3. Regulacje dotyczące spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych
ustaw76
Omawiana nowelizacja miała na celu zwiększenie stabilności sektora spółdzielczych kas
oszczędnościowo-kredytowych

(SKOK-i,

kasy).

Przyjęto

nowe

rozwiązania

dotyczące

przeprowadzania restrukturyzacji kas oraz obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów
zgromadzonych w tych instytucjach finansowych.
W ustawie regulującej funkcjonowanie SKOK określono zasady przejęcia, likwidacji i upadłości
kas, w szczególności zasady łączenia się kas oraz przejęcia kasy przez inną kasę albo bank
krajowy. Ustawę uzupełniono także o przepisy dotyczące postępowania naprawczego i zarządu
komisarycznego, w tym możliwości wprowadzenia takiego zarządu w Kasie Krajowej. Zgodnie z

Pkt. 3 rekomendacji 17, który wszedł w życie 31 grudnia 2013 r.
Uchwała nr 7/2013 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie wydania
Rekomendacji D dotyczącej zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska
teleinformatycznego w bankach (Dz. Urz. KNF z 2013 r., poz. 5). Uchwała weszła w życie 8 stycznia 2013 r.
75 Rekomendacja
D dotycząca zarządzania ryzykami towarzyszącymi systemom informatycznym i
telekomunikacyjnym używanym przez banki, Komisja Nadzoru Bankowego, Warszawa 2002 r. Treść
rekomendacji nie była publikowana w Dzienniku Urzędowym NBP.
76 Ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 613). Przepisy tej ustawy w dużej części weszły w życie 12
czerwca 2013 r. Przepisy dotyczące obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów w SKOK weszły w
życie 29 listopada 2013 r.
73
74
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przyjętymi rozwiązaniami proces przejęcia kasy może zostać zainicjowany przez KNF, jeśli Kasa
Krajowa odmówi zagrożonej kasie udzielenia pomocy z funduszu stabilizacyjnego. Natomiast
przejęcie kasy przez bank krajowy może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy nie ma zgody innej kasy
na przejęcie albo nie ma możliwości takiego przejęcia77. Nowe przepisy dotyczące przejmowania
kas dają możliwość przejęcia całej kasy albo wybranych praw majątkowych lub też wybranych
zobowiązań. W ustawie tej dokonano również zmian służących zwiększeniu skuteczności
nadzoru sprawowanego przez KNF oraz kontroli prowadzonej przez Kasę Krajową nad SKOK.
Doprecyzowano przepisy dotyczące utrzymywania przez kasy płynności na odpowiednim
poziomie, w tym możliwości podwyższania przez organ nadzoru limitu rezerwy płynnej dla
wszystkich kas, w przypadku zagrożenia płynności jednej z nich. Nowe normy prawne zniosły z
początkiem 2014 r. obowiązek wnoszenia przez kasy składek na pokrycie kosztów działalności
Kasy Krajowej. W związku z tym obecnie SKOK-i ponoszą jedynie koszty nadzoru
sprawowanego przez KNF. Uzupełniono także przepisy dotyczące przekazywania do organu
nadzoru informacji sprawozdawczych przez kasy i Kasę Krajową.
Wprowadzony omawianą nowelizacją system gwarantowania depozytów dla SKOK stworzony
został na wzór systemu obowiązującego dla banków. Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami BFG
gwarantuje całość środków zgromadzonych przez deponenta na rachunkach w danej kasie do
równowartości w złotych 100 tys. euro. Przy uwzględnieniu specyfiki systemu kas, w ramach
BFG utworzony został fundusz kas. Środki tego funduszu mają być przeznaczane na pomoc dla
SKOK-ów w postaci pożyczek, gwarancji i poręczeń, a także na wypłatę środków
gwarantowanych zgromadzonych w kasach. Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami BFG,
realizując zadania w zakresie restrukturyzacji zagrożonych niewypłacalnością SKOK-ów, może
udzielać zwrotnej pomocy finansowej kasom oraz nabywać ich wierzytelności. Jest on także
uprawniony do udzielania wsparcia podmiotom uczestniczącym w restrukturyzacji SKOK,
polegającej na przejmowaniu lub nabywaniu kas albo ich wybranych praw majątkowych lub
wybranych zobowiązań. Wsparcie to może mieć jedną z następujących form:
 objęcie lub nabycie akcji banku przejmującego (na czas określony, tj. do zbycia ich
podmiotowi trzeciemu),
 udzielenie gwarancji lub pożyczki podmiotowi przejmującemu, udzielenie gwarancji
całkowitego lub częściowego pokrycia strat wynikających z ryzyka związanego z
przejmowanymi prawami majątkowymi lub zobowiązaniami kasy,
 udzielenie dotacji na pokrycie różnicy między wartością przejmowanych lub nabywanych
praw

majątkowych

a

wartością

przejmowanych

zobowiązań

z

tytułu

środków

gwarantowanych zgromadzonych na rachunkach członków kasy.
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Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 czerwca 2013 r. złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego
w trybie kontroli następczej, w którym zwrócił się o zbadanie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej
między innymi przepisów dotyczących możliwości przejmowania kas przez banki.
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Środki przeznaczane przez BFG na pomoc restrukturyzowanej kasie lub podmiotowi
uczestniczącemu

w

jej

restrukturyzacji

nie

mogą

być

większe

niż

suma

środków

gwarantowanych na rachunkach deponentów tej kasy.
Akty wykonawcze do ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych78
W 2013 r. wydano kilka rozporządzeń Ministra Finansów odnoszących się do działalności SKOKów i Kasy Krajowej. W przepisach wykonawczych dotyczących informacji sprawozdawczych kas
oraz Kasy Krajowej79 określono zakres, terminy oraz tryb przekazywania przez te podmioty
sprawozdań do KNF. Nowe wymogi sprawozdawcze opracowano na podstawie wzorów bilansu
oraz rachunku zysków i strat obowiązujących banki.
W rozporządzeniu w sprawie czynności kontrolnych w SKOK-ach i w Kasie Krajowej80 określono
zadania i uprawnienia inspektora kierującego kontrolą, członków zespołu inspekcyjnego oraz
sposób

prowadzenia

i

dokumentowania

kontroli. W

kolejnym

akcie

wykonawczym

uregulowano szczegółowe zasady wyliczania współczynnika wypłacalności SKOK81. Przyjęty
sposób wyliczania tej normy ostrożnościowej, obowiązujący kasy od 3 października 2013 r., jest
zbliżony do wymogów obowiązujących banki. W rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości SKOK82 określono zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniach
finansowych, zasady wyceny aktywów i pasywów, w tym tworzenia odpisów aktualizujących, z
uwzględnieniem specyfiki działalności kas.

Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (tekst jednolity Dz.U.
z 2013 r., poz. 1450 z późn. zm.).
79 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie informacji sprawozdawczych
spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy OszczędnościowoKredytowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 41). Przepisy weszły w życie 11 stycznia 2013 r.
80 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie czynności kontrolnych w
spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych i w Krajowej Spółdzielczej Kasie OszczędnościowoKredytowej (Dz. U. z 2013 r., poz.106). Przepisy weszły w życie 23 stycznia 2013 r.
81 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie współczynnika wypłacalności
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 1102).
82 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2013 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości
spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1137). Przepisy weszły w życie 10
października 2013 r. i z tym dniem moc utraciło rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2013 r. w
sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 2013 r.,
poz. 99).
78
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2.1.4. Regulacje dotyczące pozostałych instytucji finansowych
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków
zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych83
Omawiana ustawa wprowadziła istotne zmiany w polskim systemie emerytalnym. Do
najważniejszych z nich należy zaliczyć: przekazanie 51,5% aktywów netto OFE na subkonto w
ZUS, wprowadzenie dobrowolności przekazywania przyszłych składek na ubezpieczenie
emerytalne do OFE, przenoszenie aktywów ubezpieczonych z OFE do ZUS na 10 lat przed
osiągnięciem przez nich wieku emerytalnego oraz powierzenie ZUS wypłaty świadczeń
emerytalnych ze środków zgromadzonych w OFE.
Zgodnie z ustawą, wszystkie OFE zostały zobowiązane umorzyć 3 lutego 2014 r. 51,5% jednostek
rozrachunkowych zapisanych na rachunku każdego członka na dzień 31 stycznia 2014 r. i
przekazać do ZUS aktywa o wartości odpowiadającej wartości umorzonych jednostek. Fundusze
miały przekazać we wskazanej kolejności, aż do osiągnięcia wspomnianej wartości, następujące
kategorie aktywów: obligacje i bony emitowane przez Skarb Państwa, obligacje emitowane przez
BGK na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego, gwarantowane przez Skarb Państwa, inne
papiery wartościowe opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez
Skarb Państwa oraz środki pieniężne w złotych.
Ubezpieczeni, którzy chcieliby odprowadzać część przyszłych składek do OFE (2,92% podstawy
wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne), zostali zobowiązani poinformować o tym ZUS w
okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 31 lipca 2014 r. W przypadku nieprzekazania takiej informacji
cała składka, tj. 19,52% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, będzie
odprowadzana do ZUS. Ubezpieczeni będą mogli zmienić decyzję dotyczącą przekazywania
przyszłych składek emerytalnych w 2016 r. (od 1 kwietnia do 31 lipca), a następnie cyklicznie co
cztery lata. W omawianej ustawie określono, że świadczenia emerytalne ze środków
zgromadzonych w OFE będą wypłacane w formie emerytury kapitałowej przez ZUS, razem z
emeryturą z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS będzie ustalał prawo do emerytury
kapitałowej oraz jej wysokość.
Zgodnie z przyjętymi przepisami od 3 lutego 2014 r. OFE nie mogą inwestować w obligacje, bony
i inne papiery wartościowe, emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub
NBP, rządy i banki centralne państw będących członkami UE (lub EEA lub OECD), depozyty,
kredyty i pożyczki, gwarantowane lub poręczane przez te podmioty, a także w obligacje,
bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne emitowane przez BGK, jeżeli są one

83

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur
ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1717). Przepisy
weszły w życie 1 lutego 2014 r.
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gwarantowane przez Skarb Państwa. Ustawa przewiduje zniesienie od 1 stycznia 2018 r. limitu
na inwestycje OFE w akcje, prawa poboru i prawa do akcji notowane na rynkach regulowanych
UE (lub EEA lub OECD) lub będące przedmiotem oferty publicznej oraz obligacje zamienne na
akcje, a także stopniowe podwyższanie do 30% aktywów limitu na inwestycje w lokaty
nominowane w walutach państw będących członkami UE, EEA lub OECD.
Przepisy nowej ustawy zakładają także obniżenie maksymalnej stawki opłaty od składki, z 3,5%
do 1,75% oraz zniesienie benchmarku wewnętrznego, w postaci średniej ważonej stopy zwrotu.
Przewidziano natomiast wprowadzenie benchmarku zewnętrznego w formie okresowej
porównawczej stopy zwrotu, wyznaczanej na podstawie indeksu WIG i stawki referencyjnej 3M
WIBOR. OFE nie będą jednak zobowiązane zwiększać wartości jednostki rozrachunkowej, w
przypadku gdy osiągną niższą stopę zwrotu niż stopa zwrotu z portfela odniesienia. W
konsekwencji zostanie zlikwidowany mechanizm niedoboru oraz zmienią się istotnie zasady
funkcjonowania Funduszu Gwarancyjnego. Zgodnie z omawianą ustawą ze środków tego
funduszu będą pokrywane jedynie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem przez PTE obowiązków wynikających z zarządzania OFE w zakresie, w jakim
towarzystwo nie ponosi za nie odpowiedzialności, lub gdy szkody te nie mogą być pokryte z
jego masy upadłościowej. PTE będą dokonywać wpłat do Funduszu Gwarancyjnego w
wysokości maksymalnie 0,3% wartości aktywów netto funduszu, którym zarządzają, chyba że
jego zobowiązania wobec OFE przewyższą tę wartość.
Akty wykonawcze do ustawy o funduszach inwestycyjnych84
W 2013 r. wydano dziewięć aktów wykonawczych do ustawy o funduszach inwestycyjnych.
Przyjęcie nowych rozporządzeń Ministra Finansów wynikało głównie z dostosowania krajowych
przepisów do dyrektywy UCITS IV85 i konieczności uwzględnienia zmian dokonanych wcześniej
w ustawie o funduszach inwestcyjnych86.
Wprowadzone zmiany polegały m.in. na uregulowaniu w jednym akcie wykonawczym
szczegółowych przepisów dotyczących wszystkich obszarów działalności TFI, tj. zarządzania
funduszami inwestycyjnymi, zbiorczymi portfelami papierów wartościowych oraz portfelami, w
skład których wchodzi jeden lub większa liczba papierów wartościowych, pośrednictwa w
zbywaniu jednostek uczestnictwa i tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz
doradztwa inwestycyjnego. W nowych rozporządzeniach doprecyzowano również obowiązki
związane z funkcjonowaniem w TFI systemu kontroli wewnętrznej, prowadzeniem polityki

Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r., nr 146, poz. 1546 z późn. zm.).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego
inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (Dz.Urz. UE L302 z 2009 r., s. 32).
86 Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz.157).
84
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zarządzania ryzykiem, zapobieganiem wystąpienia konfliktu interesów oraz dokumentowaniem
źródeł informacji będących podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych. W odniesieniu do
funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego
określono również zasady obliczania wskaźnika zysku do ryzyka.

2.1.5. Regulacje dotyczące rynków finansowych i infrastruktury
Nowelizacja ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw87
Głównym celem nowelizacji tej ustawy było wprowadzenie do krajowego porządku prawnego
postanowień dyrektywy 2010/73/UE88. W ustawie o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych zmieniono definicję oferty publicznej. Zgodnie z nowymi przepisami skierowanie
propozycji nabycia papierów wartościowych do mniej niż 150 osób jest wyłączone z obowiązku
sporządzenia prospektu emisyjnego (przed nowelizacją ustawy zwolnienie to obejmowało oferty
skierowane do mniej niż 100 osób). W wyniku nowelizacji ustawy uproszczono obowiązki
informacyjne związane z niektórymi rodzajami ofert publicznych. Z obowiązku sporządzenia
prospektu emisyjnego zwolniono oferty publiczne, pod warunkiem, że zakładana wartość
środków brutto pozyskana z emisji papierów wartościowych wyniesie mniej niż 2,5 mln euro.
Zwolnienie to będzie również dotyczyło oferty nabycia papierów wartościowych, których
nominał jednostkowy jest równy co najmniej 100 tys. euro.
W celu zapewnienia ochrony inwestorów uczestniczących w ofercie publicznej akcji,
uniemożliwiono emitentom korzystanie z wpływów z emisji nowych akcji przed rejestracją tych
papierów wartościowych. Zgodnie z nowymi przepisami środki pieniężne pozyskane z tytułu
zapisów na akcje będą gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym firmy
inwestycyjnej, pośredniczącej w przeprowadzaniu oferty publicznej. Ponadto w zmienionej
ustawie wprowadzono definicję dnia roboczego rozumianego jako każdy dzień od poniedziałku
do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Takie rozwiązanie usunęło problem
interpretacji i praktycznego stosowania przepisów dotyczących np. określenia terminów wezwań
zapisywania się na sprzedaż akcji.

Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2013 r., poz. 433). Przepisy weszły w życie 24 kwietnia 2013 r.
88 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2010/73/UE z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę
2003/71/WE w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem
do obrotu papierów wartościowych oraz dyrektywę 2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów
dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na
rynku regulowanym (Dz.Urz. UE L327 z 2010 r., s. 1).
87
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Nowelizacja ustawy pozwoliła emitentom nieudziałowych papierów wartościowych na
stosowanie tzw. ofert kaskadowych. Oferta ta polega na sprzedaży papierów wartościowych
instytucji finansowej89 pełniącej funkcję subemitenta usługowego, która następnie zbywa
wspomniane papiery inwestorom detalicznym lub kolejnym instytucjom finansowym
pośredniczącym w emisji (uczestnikom kaskady). Sprzedaż tych papierów inwestorom
detalicznym stanowi końcowy etap oferty kaskadowej i jest przeprowadzona w trybie oferty
publicznej. Takie rozwiązanie umożliwia szybsze pozyskanie przez emitentów środków
pieniężnych. Kolejną ważną zmianą wprowadzoną w omawianym akcie prawnym było
zniesienie obowiązku uzyskania zgody walnego zgromadzenia akcjonariuszy na zawarcie
umowy o subemisję inwestycyjną. Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami zawarcie wspomnianej
umowy będzie należało do kompetencji zarządu spółki. Zmiana ta umożliwi pozyskanie spółce
subemitenta nie tylko przed rozpoczęciem oferty publicznej, ale także w trakcie jej trwania.
Akty wykonawcze do ustawy o finansach publicznych90 (w odniesieniu do rynku skarbowych papierów
wartościowych)
W 2013 r. wydano dwa akty wykonawcze91 do ustawy o finansach publicznych. W porównaniu z
poprzednio obowiązującymi przepisami wprowadzono możliwość organizacji przetargów
zamiany obligacji skarbowych w formule jednej ceny oraz składania na nich ofert
niekonkurencyjnych, tj. ofert pozwalających na zawarcie transakcji po cenie ustalonej przez
pozostałych

uczestników

przetargu.

Doprecyzowano

także

zasady

składania

ofert

niekonkurencyjnych przez uczestników przetargu. W przypadku dopuszczenia składania ofert
niekonkurencyjnych, zgodnie z nowymi przepisami uczestnik może złożyć tylko jedną ofertę
niekonkurencyjną na przetargu sprzedaży, zamiany, odkupu obligacji skarbowych oraz na
przetargu sprzedaży bonów skarbowych. Ponadto omawiane akty prawne określiły nowe zasady
karania za nieuiszczenie zapłaty za nabyte skarbowe papiery wartościowe.

Zgodnie z art. 15a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2013 r., poz. 1382 z późn. zm.) instytucją finansową może być bank, instytucja kredytowa, firma
inwestycyjna, zagraniczna firma inwestycyjna lub konsorcjum tych podmiotów.
90 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).
91 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie warunków emitowania bonów
skarbowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1088) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2013 r. w
sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sprzedaży hurtowej (Dz.U. z 2013 r,
poz.1089). Przepisy weszły w życie 1 października 2013 r.
89
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2.2. Regulacje Unii Europejskiej dotyczące systemu finansowego
Inicjatywy w zakresie regulacji sektora usług finansowych podejmowane w 2013 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 Finansowej (Financial Stability
Board, FSB). Celem tych reform jest: zwiększenie bezpieczeństwa i przejrzystości rynków
finansowych, ochrona konsumentów usług finansowych, poprawa jakości nadzoru nad sektorem
finansowym

oraz

stworzenie

odpowiednich

mechanizmów

zarządzania

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 2013 r. Są to rozporządzenia, które obowiązują bezpośrednio w
państwach członkowskich UE, oraz dyrektywy, wiążące te państwa tylko w zakresie
wyznaczonego celu i w związku z tym wymagające dostosowania prawa krajowego. Opisane
zostały także niektóre projekty aktów prawnych, nad którymi w 2013 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 2013 r.

2.2.1.1. Regulacje dotyczące instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych
Dyrektywa w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru
ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi92 oraz Rozporządzenie w
sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych93
W czerwcu 2013 r. opublikowano dyrektywę w sprawie warunków dopuszczenia instytucji
kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków
dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami
kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy
2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz.Urz. UE L176 z 2013 r., s. 338).
93 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie
wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie
(UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE. L176 z 2013 r., s.1).
92
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firmami inwestycyjnymi (określaną jako CRD IV) oraz rozporządzenie w sprawie wymogów
ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (określane jako CRR).
Obydwa akty prawne uzupełniają się wzajemnie i realizują zasadę maksymalnej harmonizacji
przepisów UE. W stosunku do poprzednio obowiązującej regulacji CRD94 bardzo istotnie
ograniczają bowiem zakres stosowania tzw. opcji narodowych, umożliwiających państwom
członkowskim wybór określonych rozwiązań regulacyjnych. Ponadto znaczną część norm
ostrożnościowych zawarto w rozporządzeniu, które bezpośrednio obowiązuje w państwach
członkowskich. Regulacje CRD IV i CRR weszły w życie z początkiem 2014 r., ale dla części
przepisów przewidziano znacznie późniejsze terminy ich stosowania. Omawiane akty prawne
będą w pełni obowiązywały dopiero od 1 stycznia 2019 r.
Dyrektywa CRD IV zastąpiła dotychczas obowiązujące akty prawne w sprawie wymogów
kapitałowych instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (dyrektywę 2006/48/WE oraz
dyrektywę 2006/49/WE) w odniesieniu do tych kwestii, które nie zostały uregulowane
w rozporządzeniu CRR. Najważniejsze nowe rozwiązania zawarte w tej regulacji dotyczą
buforów kapitałowych i zarządzania ryzykiem kredytowym.
Dyrektywa

CRD IV

wprowadza

następujące

rodzaje

tych

buforów:

zabezpieczający,

antycykliczny, ryzyka globalnej instytucji o znaczeniu systemowym, ryzyka innej instytucji o
znaczeniu systemowym oraz ryzyka systemowego. Bufory kapitałowe określają wymóg
utrzymywania przez wspomniane instytucje finansowe dodatkowych funduszy własnych w
formie kapitału o najwyższej jakości (tj. kapitału podstawowego Tier 1). Implementacja buforów
kapitałowych w porządkach prawnych poszczególnych krajów i ich zastosowanie przez
instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne ma następować stopniowo od 2016 r. do 2019 r., przy
czym bufor ryzyka systemowego stanowi tzw. opcją narodową i może być zastosowany od 31
grudnia 2013 r.
Do utrzymywania bufora zabezpieczającego zobowiązane są wszystkie instytucje kredytowe
i firmy inwestycyjne. Jego wysokość określono na 2,5% wartości aktywów ważonych ryzykiem.
Bufor zabezpieczający służy zwiększeniu możliwości absorpcji strat przez wspomniane
instytucje finansowe w okresie zaburzeń na rynkach finansowych.
Bufor antycykliczny, mający na celu ograniczanie ryzyka systemowego wynikającego z cyklu
kredytowego, ma być wprowadzany w okresach nadmiernego wzrostu akcji kredytowej
i rozwiązywany w sytuacji jej spowolnienia. Określono, że bufor antycykliczny ma mieścić się w
przedziale 0-2,5% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko danej instytucji finansowej, jednak w

94

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/48/WE z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie
podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (Dz.Urz. UE L 177 z 2006 r., s. 1) oraz
dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/49/WE z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie adekwatności
kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych (Dz.Urz. UE L 177 z 2006 r., s. 201).
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uzasadnionych przypadkach może być wyższy. Ustalając bufor należy brać pod uwagę
odchylenie relacji kredytu do PKB od jej długoterminowego trendu. Bufor ten ma zastosowanie
do wszystkich ekspozycji zlokalizowanych na terenie danego państwa członkowskiego. Zgodnie
z dyrektywą ustanowienie bufora antycyklicznego do wysokości 2,5% będzie bezwarunkowo
uznawane przez inne kraje członkowskie.
Bufor ryzyka globalnej instytucji o znaczeniu systemowym jest stosowany w odniesieniu do
dużych instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych o znaczeniu systemowym w skali
globalnej. Bufor ten jest uzależniony od cech danej instytucji. Jego maksymalna wartość może
wynosić 3,5% aktywów ważonych ryzykiem. Bufor ryzyka innej instytucji o znaczeniu
systemowym jest nakładany natomiast na instytucje finansowe o znaczeniu systemowym dla
danego kraju. Jego wielkość zależy od cech instytucji kredytowej lub firmy inwestycyjnej, przy
czym nie może przekraczać 2% aktywów ważonych ryzykiem. Identyfikacji obu rodzajów
wspomnianych instytucji dokonuje organ odpowiedzialny w danym państwie członkowskim.
Może nim być właściwy organ nadzoru (competent authority) albo inny wyznaczony organ
(designated authority)
Bufor ryzyka systemowego ma zapobiegać narastaniu i ograniczać długoterminowe ryzyko
systemowe, które nie ma charakteru cyklicznego. Zgodnie z przyjętymi przepisami będzie on
mógł być stosowany w odniesieniu do określonej grupy instytucji kredytowych lub firm
inwestycyjnych. Procedura nakładania bufora została zróżnicowana w zależności od jego
wielkości. Nakładanie bufora do 3% wartości aktywów ważonych ryzykiem mieści się w
wyłącznej kompetencji kraju członkowskiego. Natomiast zastosowanie bufora w wysokości
powyżej 3% (a od 1 stycznia 2015 r. powyżej 5%) jest możliwe jeśli KE wyda akt pozwalający
właściwemu organowi krajowemu na jego nałożenie (implementing act).
Dyrektywa CRD IV nakazuje, aby instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne opracowały własne,
wewnętrzne kryteria oceny ryzyka kredytowego oraz procedury podejmowania decyzji
kredytowych, które nie są oparte wyłącznie na zewnętrznych ratingach kredytowych. Ponadto
zaostrzono wymogi w zakresie ładu korporacyjnego i wprowadzono przepisy mające na celu
bardziej efektywne monitorowanie przez organy nadzoru systemu zarządzania ryzykiem w tych
instytucjach finansowych. Regulacja rozszerza również zakres przeglądu i oceny nadzorczej o
ryzyko, jakie dana instytucja niesie dla systemu finansowego. Oznacza to, że w stosunku do
grupy instytucji powodujących zbliżone ryzyko systemowe powinien być zastosowany podobny
przegląd i ocena nadzorcza, a co za tym idzie podobne wymogi ostrożnościowe.
Rozporządzenie CRR określa szczegółowe wymogi ostrożnościowe dla instytucji kredytowych i
firm inwestycyjnych. Najistotniejsze zmiany w porównaniu do dotychczas obowiązujących
przepisów dotyczą następujących zagadnień: wymaganych kapitałów, norm płynności, dźwigni
finansowej oraz wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego kontrahenta oraz
stosowania instrumentów makroostrożnościowych.
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Wzmocnienie funduszy własnych instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych dzięki poprawie
ich jakości ma służyć zwiększeniu zdolności tych podmiotów do absorbowania strat, bez
narażania na nadmierne ryzyko ich klientów oraz inwestorów. Fundusze własne wspomnianych
instytucji finansowych obejmują kapitał Tier 1 oraz kapitał Tier 2. Zgodnie z przyjętymi
przepisami kapitał Tier 1, przeznaczony na pokrywanie bieżących strat, składa się z kapitału
podstawowego Tier 1 (głównie akcje zwykłe lub instrumenty o podobnych cechach) oraz
kapitału dodatkowego Tier 1 (instrumenty o niższej jakości). Kapitał Tier 2 służy natomiast do
absorbowania start w sytuacji niewypłacalności. Następuje to przez zamianę wyemitowanych
instrumentów hybrydowych (o niższej jakości niż Tier 1) na instrumenty udziałowe. Nowe
normy ostrożnościowe wskazują, że minimalna relacja kapitału podstawowego Tier 1 do
aktywów ważonych ryzykiem wynosi 4,5%, a relacja całego kapitału Tier 1 do aktywów
ważonych ryzykiem 6%. Wymagana minimalna relacja wszystkich kapitałów (funduszy
własnych) do aktywów ważonych ryzykiem pozostała na poziomie 8% (bez uwzględnienia
wspomnianych buforów kapitałowych). Przyjęte rozwiązania zmieniły zakres pomniejszeń
funduszy własnych instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych. Ograniczono m.in. możliwość
uwzględniania w funduszach podstawowych wartości mniejszościowych pakietów akcji oraz
odliczania niektórych aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. W rozporządzeniu
określono także zasady wyceny wartości niematerialnych i prawnych uwzględnianych
w rachunku funduszy własnych.
W celu zwiększenia odporności instytucji kredytowych na ryzyko utraty płynności objęto ich
działalność wymogami dotyczącymi płynności krótkoterminowej (liquidity coverage requirement,
LCR). Zobowiązuje ona instytucję kredytową do utrzymywania aktywów o wysokiej jakości
pozwalających w skrajnych warunkach rynkowych na pokrycie przez 30 dni potrzeb związanych
z odpływem środków finansowych z danej instytucji. Wymóg ten będzie wprowadzany
stopniowo od 2015 r. do 2018 r. po uprzednim wydaniu przez KE stosownego aktu
wykonawczego. Do tego czasu instytucje kredytowe muszą raportować informacje niezbędne
regulatorom do określenia normy LCR. Wymogi dotyczące płynności krótkoterminowej będą
obowiązywały wszystkie instytucje kredytowe na poziomie jednostkowym, ale możliwe będzie
również jej zastosowanie wyłącznie na szczeblu grupy kapitałowej, pod warunkiem uzyskania
zgody wszystkich właściwych dla tej grupy organów nadzoru. Do czasu wejścia w życie LCR
kraje członkowskie mogą stosować własne regulacje określające wymogi w odniesieniu do
płynności aktywów instytucji kredytowych. Rozporządzenie CRR nie nakłada na te instytucje
normy płynności długoterminowej (net stable funding requirement, NSFR), a jedynie wprowadza
wymóg raportowania pozycji stanowiących źródła stabilnego finansowania oraz aktywów
wymagających stabilnego finansowania., z uwzględnieniem warunków skrajnych oraz specyfiki
danego podmiotu. Odpowiednie przepisy zawierające propozycję tej normy płynności mają
wejść w życie dopiero w 2018 r.
Zgodnie z omawianym rozporządzeniem instytucje kredytowe powinny od 2015 r. ujawniać
dane na temat współczynnika dźwigni finansowej (leverage ratio), definiowanego jako relacja
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kapitału Tier 1 do sumy wartości ekspozycji z tytułu wszystkich aktywów i pozycji
pozabilansowych niepomniejszających kapitału Tier 1. Nie wprowadzono jednak wymogu
utrzymywania odpowiedniego poziomu dźwigni finansowej. KE ma przedstawić propozycję
legislacyjną

określającą

maksymalny

współczynnik

dźwigi

finansowej,

który

miałby

obowiązywać od 2018 r.
Omawiana regulacja zmienia sposób naliczania wymogów kapitałowych z tytułu ekspozycji
kredytowych wynikających z transakcji instrumentami pochodnymi OTC oraz transakcji typu
repo i pożyczek papierów wartościowych. W odniesieniu do transakcji instrumentami
pochodnymi OTC rozliczanych w CCP spełniających odpowiednie kryteria mają zastosowanie
niższe wymogi kapitałowe niż w przypadku transakcji rozliczanych bilateralnie. Mają one
stanowić zachętę ekonomiczną dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych do kierowania
transakcji instrumentami pochodnymi OTC do rozliczania przez CCP.
Rozporządzenie CRR pozwala na wprowadzenie na poziomie krajów członkowskich
ostrzejszych reguł ostrożnościowych, o ile jest to uzasadnione koniecznością przeciwdziałania
ryzyku systemowemu. Jednak zastosowanie niektórych narzędzi makroostrożnościowych musi
być poprzedzone uzyskaniem zgody Rady UE. W praktyce Rada UE będzie miała prawo
odrzucić proponowane krajowe działania makroostrożnościowe przyjmując stosowany akt
wykonawczy. Ponadto rozporządzenia przewiduje, że KE będzie mogła wydawać wykonawcze
akty prawne zaostrzające wymogi ostrożnościowe, które instytucje kredytowe i firmy
inwestycyjne będą musiały spełniać w przypadku wzrostu, na skutek zmiany sytuacji rynkowej,
ryzyka na poziomie pojedynczych podmiotów lub całego sektora.
Rozporządzenie Rady powierzające EBC nadzór ostrożnościowy nad instytucjami kredytowymi95
Omawianym rozporządzeniem na podstawie art. 127 ust. 6 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii
Europejskiej96 EBC powierzono kompetencje do wykonywania szczególnych zadań z zakresu
nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi w państwach strefy euro. EBC uzyska
na wyłączność kluczowe uprawnienia nadzorcze, w tym między innymi w zakresie
licencjonowania banków, egzekwowania wymogów kapitałowych oraz stosowania norm
płynności. Krajowe organy nadzoru utracą natomiast większość dotychczasowych uprawnień
decyzyjnych. Będą uczestniczyć we wspólnych zespołach nadzorczych i współpracować z EBC
przygotowując projekty decyzji dotyczących podmiotów działających w danym kraju, a
następnie wspierać ich wykonywanie. EBC wraz z krajowymi organami nadzoru utworzy zatem
jednolity mechanizm nadzorczy (Single Supervisory Mechanism, SSM).

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi
Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad
instytucjami kredytowymi (Dz. Urz. UE L287 z 2013 r., s. 63).
96 Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C326 z 2012 r, s. 1).
95
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Rozporządzenie pozwala na udział w SSM krajów spoza strefy. Jest to możliwe na mocy decyzji
EBC o nawiązaniu bliskiej współpracy. Warunkiem ustanowienia bliskiej współpracy jest
wprowadzenie przez kraj spoza strefy euro odpowiednich zmian w prawie krajowym (m.in. w
zakresie kompetencji nadzoru ostrożnościowego), aby za pośrednictwem organów krajowych
umożliwić EBC efektywne sprawowanie nadzoru nad lokalnymi bankami. W ostatecznej wersji
rozporządzenia dodano możliwość zakończenia bliskiej współpracy z inicjatywy kraju spoza
strefy euro, a nie tylko z inicjatywy EBC. W przypadku krajów, które nie zdecydują się na bliską
współpracę, wprowadzono obowiązek zawierania przez EBC porozumień nadzorczych
opisujących zasady współpracy przy nadzorowaniu grup bankowych działających w strefie i
poza strefą euro.
Zakresem SSM będą objęte wszystkie grupy bankowe (wraz z podmiotami zależnymi i
oddziałami) ze strefy euro i pozostałych państw UE, które zechcą przystąpić do SSM. EBC będzie
bezpośrednio wykonywał wszystkie funkcje nadzoru mikroostrożnościowego w odniesieniu do
instytucji kredytowych o istotnym znaczeniu dla systemu finansowego (zdefiniowanych w art. 6
ust. 4 rozporządzenia). W odniesieniu do mniej znaczących instytucji kredytowych funkcje te
będą wykonywały krajowe organy nadzoru, przy czym ich decyzje i działania będą musiały być
podejmowane zgodnie z zaleceniami, wytycznymi lub instrukcjami ogólnymi wydanymi przez
EBC. Jednocześnie jednak przewidziano, że w uzasadnionych przypadkach EBC będzie mógł
objąć te podmioty bezpośrednim nadzorem.
Prace SSM będą koordynowane i uzgadniane przez Radę ds. Nadzoru, składającą się z:
przewodniczącego

(powoływanego

w

otwartej

procedurze

kwalifikacyjnej),

wiceprzewodniczącego (wyłanianego spośród członków Zarządu EBC), czterech przedstawicieli
EBC oraz przedstawicieli organów nadzoru z państw uczestniczących w SSM. Rada ds. Nadzoru
będzie przygotowywała projekty decyzji nadzorczych. Ostateczną odpowiedzialność za
podejmowane decyzje ponosić będzie jednak Rada Prezesów EBC, w skład której wchodzą tylko
prezesi banków centralnych ze strefy euro.
W ostatecznej wersji rozporządzenia wprowadzono możliwość stosowania instrumentów
makroostrożnościowych na poziomie krajowym, przy zachowaniu procedur określonych w
regulacjach CRD IV/CRR. Jednocześnie EBC będzie posiadał możliwość stosowania wyższych
wymogów ostrożnościowych ograniczających ryzyko systemowe na rynkach lokalnych (z
własnej inicjatywy lub na wniosek organu krajowego), lecz tylko w odniesieniu do instrumentów
zharmonizowanych przepisami CRDIV/CRR. Użycie narzędzi makroostrożnościowych przez
władze krajowe lub EBC będzie wymagało wcześniejszej notyfikacji (odpowiednio do EBC lub
do organu krajowego) i następnie należytego rozważenia opinii notyfikowanej instytucji przy
ostatecznym wprowadzaniu instrumentu.
EBC przejmie nadzór nad bankami 4 listopada 2014 r. Przed objęciem funkcji nadzorczych
przeprowadzi wszechstronną ocenę banków objętych bezpośrednim nadzorem.
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Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) zmieniające przepisy dotyczące ustanowienia
Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego97
Wydanie tego rozporządzenia wynikało głównie z konieczności dostosowania rozporządzenia
UE nr 1093/201098 do sytuacji, jaka zaistniała po powstaniu SSM. Najistotniejsze zmiany dotyczą
modyfikacji zasad podejmowania decyzji przez EBA. Polegały one na uwzględnieniu w
procedurach głosowania (zarówno zwykłą, jak i kwalifikowaną większością głosów) wyników
głosowania w grupie państw uczestniczących i grupie państw nieuczestniczących w SSM.

2.2.1.2. Regulacje dotyczące pozostałych instytucji finansowych
Dyrektywa zmieniająca dyrektywę 2009/138/WE (Wypłacalność II) w odniesieniu do terminu jej
transpozycji i daty rozpoczęcia jej stosowania oraz daty uchylenia niektórych dyrektyw (Wypłacalność I)99
Omawiana dyrektywa przesunęła termin wejścia w życie dyrektywy Wypłacalność II100 na
1 stycznia 2016 r. Zmiany te podyktowane były koniecznością zapewnienia organom nadzoru
oraz zakładom ubezpieczeń i reasekuracji wystarczającego czasu na przygotowanie się do
nowych regulacji ostrożnościowych. Dla wielu zakładów ubezpieczeń i reasekuracji z UE ich
wejście w życie może bowiem wiązać się ze wzrostem wymogów kapitałowych.
Rozporządzenie w sprawie europejskich funduszy venture capital101
Celem tej regulacji jest ułatwienie transgranicznego pozyskiwania środków przez fundusze
venture capital zarejestrowane w UE, co z kolei ma poprawić dostęp do finansowania dla małych i
średnich przedsiębiorstw. W rozporządzeniu określono jednolite zasady i wymogi w odniesieniu
do działalności europejskich funduszy venture capital, które będą chciały używać nazwy
EuVECA. Powinny one m.in. przeznaczać co najmniej 70% zgromadzonych środków na
inwestycje w małe przedsiębiorstwa, znajdujące się na początkowym etapie działalności. Łączna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1022/2013 z dnia 22 października 2013 r. zmieniające
rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego
Urzędu Nadzoru Bankowego) w odniesieniu do powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu
szczególnych zadań zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 1024/2013 (Dz.Urz. UE L287 z 2013 r., s. 5).
98 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 decyzji
nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz.Urz. UE L331 z 2010 r., s. 12).
99 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia z dnia 11 grudnia 2013 r. zmieniająca dyrektywę
2009/138/WE (Wypłacalność II) w odniesieniu do terminu jej transpozycji i daty rozpoczęcia jej stosowania oraz
daty uchylenia niektórych dyrektyw (Wypłacalność I) (Dz. Urz. UE L314 z 2013 r., s.1).
100 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie
podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz. Urz. UE
L335 z 2009 r.).
101 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 345/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie
europejskich funduszy venture capital (Dz. Urz. UE L115 z 2013 r, s. 1).
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wartość kapitału pozostającego w ich zarządzaniu nie może przekraczać 500 mln euro. Rejestracji
EuVECA będzie dokonywał organ nadzoru w kraju macierzystym. Regulacja ta obowiązuje od
22 lipca 2013 r.

2.2.1.3. Regulacje dotyczące rynków finansowych i infrastruktury
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie agencji ratingowych102
Zmiana regulacji miała głównie na celu ograniczenie ryzyka nadmiernego polegania na ratingach
kredytowych przez uczestników rynków finansowych. Zgodnie z nowymi przepisami przy
ocenianiu ryzyka kredytowego instytucje finansowe oraz CCP autoryzowane w rozumieniu
rozporządzenia EMIR103 nie mogą polegać wyłącznie na ratingach kredytowych przyznawanych
przez agencje ratingowe. Omawiane rozporządzenie wprowadziło wymóg sporządzania przez
wspomniane podmioty własnych ocen ryzyka kredytowego.
Ważną zmianą wprowadzoną przez omawiany akt prawa UE było rozszerzenie wymogów
dotyczących przyznawania i publikowania ocen ratingowych dłużnych papierów wartościowych
emitowanych przez państwa. Na agencję ratingową nałożono obowiązek, aby przy wystawianiu
tych ratingów, uwzględniała sytuację społeczno – gospodarczą danego państwa UE. Agencje
ratingowe nie będą mogły wydawać oświadczeń o przeglądzie danej grupy państw, jeśli nie będą
zawierały one opracowań dla poszczególnych państw UE. Zaostrzono także zasady dotyczące
publikacji ratingów pozostałych państw. Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami agencje ratingowe
będą mogły je publikować tylko po zakończeniu dnia roboczego systemów obrotu rynku
regulowanego w UE i co najmniej na godzinę przed ich otwarciem.
W zmienionym rozporządzeniu określono maksymalny okres (do 4 lat), na jaki może być
zawarta umowa pomiędzy agencją a emitentem odnosząca się do ratingów kredytowych
dotyczących

papierów

wartościowych

będących

efektem

resekurytyzacji.

Po

upływie

wspomnianego okresu agencja nie będzie mogła wystawić ratingów dla wspomnianych
papierów.

Ponadto

na

emitentów

nałożono

obowiązek

zamawiania

ratingu

dla

strukturyzowanych instrumentów dłużnych w dwóch różnych agencjach ratingowych.
Brak więzi obligacyjnej z agencją ratingową (tj. zawarcia umowy z agencją ratingową) utrudniał
inwestorom dochodzenie roszczeń z tytułu poniesionej szkody w wyniku skorzystania z ratingu
wystawionego z naruszeniem przepisów rozporządzenia. W związku z tym w omawianym akcie

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 462/2013 z dnia 21 maja 2013 r. zmieniające
rozporządzenie (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych (Dz. Urz. UE L146 z 2013 r., s. 1).
103 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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prawnym

UE

wprowadzono

przepisy

dotyczące

odpowiedzialności

cywilnej

agencji

ratingowych wobec inwestorów. Mają one na celu wzmocnienie ich pozycji wobec agencji
ratingowych.
Dyrektywa zmieniająca dyrektywę dotyczącą obowiązków informacyjnych emitentów104
Dyrektywa ta wprowadza zakaz nakładania na emitentów z sektora małych i średnich
przedsiębiorstw obowiązków przekazywania raportów okresowych innych niż raporty roczne i
półroczne. W omawianym akcie prawa UE wprowadzono wyjątek od wspomnianego zakazu.
Państwa

członkowskie

będą

mogły

nałożyć

na

emitentów

obowiązek

publikowania

dodatkowych okresowych informacji finansowych, o ile nie stanowiłoby to nieproporcjonalnego
obciążenia finansowego dla tych podmiotów oraz treść wymaganych dodatkowych okresowych
informacji finansowych przyczyniłaby się do podejmowania racjonalnych decyzji inwestycyjnych
przez inwestorów.
Ponadto nowe rozwiązania rozszerzyły zakres instrumentów finansowych uwzględnianych przy
wyliczaniu poziomu zaangażowania w akcjonariacie spółek notowanych na rynkach
regulowanych o instrumenty, które mają podobne skutki ekonomiczne jak pakiety akcji i prawa
do nabywania akcji.

2.2.2. Prace nad regulacjami Unii Europejskiej dotyczącymi systemu finansowego

2.2.2.1. Projekty regulacji dotyczących detalicznych usług płatniczych
Projekt dyrektywy w sprawie porównywalności opłat za prowadzenie rachunku płatniczego, przenoszenia
rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku105
Projektowane rozwiązania mają na celu poprawę przejrzystości informacji o opłatach za
prowadzenie

rachunku

płatniczego,

ułatwienie

przenoszenia

takich

rachunków

oraz

zapewnienie konsumentom UE równego dostępu do podstawowego rachunku płatniczego i
związanych z nim usług płatniczych. Zgodnie z projektem dyrektywy właściwe organy krajowe

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 50/2013 z dnia 22 października 2013 r. zmieniająca
dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących
przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku
regulowanym, dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prospektu emisyjnego
publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych oraz
dyrektywę Komisji 2007/14/WE ustanawiającą szczegółowe zasady wdrożenia niektórych przepisów dyrektywy
2004/109/WE. (Dz. Urz. UE L294 z 2013 r., s. 13).
105 Wniosek. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie porównywalności opłat za prowadzenie
rachunku płatniczego, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku
KOM(2013) 266 wersja ostateczna, Bruksela, 8 maja 2013, Komisja Europejska.
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zostałyby zobowiązane do sporządzenia tymczasowego wykazu najbardziej reprezentatywnych
usług powiązanych z rachunkami płatniczymi. Definicje tych usług byłyby następnie
ujednolicone na poziomie UE. Dostawcy usług płatniczych mieliby być zobligowani do
informowania konsumentów (co najmniej raz w roku) o wszystkich opłatach, którymi obciążyli
ich rachunek, a także do udostępnienia im słowniczka pojęć dotyczących tych usług i opłat.
Projekt dyrektywy przewiduje również, że państwa członkowskie zostaną zobowiązane do
zapewnienia konsumentom co najmniej jednej niezależnej i publicznie dostępnej strony
internetowej, zawierającej porównanie opłat stosowanych przez dostawców usług płatniczych.
Projekt rozporządzenia w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych
kartami płatniczymi106
Duże zróżnicowanie stawek opłat interchange w UE stało się przesłanką przedłożenia przez KE w
lipcu 2013 r. projektu rozporządzenia w sprawie tych opłat. Najważniejszym rozwiązaniem
przewidzianym w omawianym projekcie rozporządzenia jest wprowadzenie w całej UE
jednolitych, maksymalnych stawek opłaty interchange dla transakcji transgranicznych i krajowych
realizowanych w ramach czterostronnych systemów kart płatniczych107. Stawki te wyniosłyby
0,2% wartości transakcji dla kart debetowych i 0,3% wartości transakcji dla kart kredytowych.
Projekt regulacji określa dwa terminy wejścia w życie maksymalnych stawek interchange: dwa
miesiące i dwa lata od dnia wejścia rozporządzenia w życie, odpowiednio, dla transakcji
transgranicznych i krajowych. KE proponuje ograniczenie stosowania zasady honoruj wszystkie
karty tylko do marki lub kategorii kart podlegających tej samej uregulowanej opłacie interchange.
Projekt dyrektywy w sprawie usług płatniczych w UE108
Projekt nowej dyrektywy w sprawie usług płatniczych (tzw. PSD2) został opublikowany przez
KE w lipcu 2013 r. i jest ściśle związany z omawianym powyżej projektem rozporządzenia
dotyczącym opłat interchange. KE proponuje w nim bowiem zniesienie opłaty surcharge w
przypadku użycia instrumentów płatniczych, dla których opłaty interchange zostaną
uregulowane w rozporządzeniu. Ponadto projekt dyrektywy zakłada objęcie zakresem regulacji
nowych usług płatniczych, polegających na inicjowaniu płatności i zapewnieniu dostępu do
informacji o rachunkach płatniczych, oraz nowych dostawców usług płatniczych (tzw. third party
providers).

Zaproponowano

także

ograniczenie

maksymalnej

kwoty

odpowiedzialności

Wniosek. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie opłat interchange w odniesieniu
do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę KOM(2013) 550 wersja ostateczna, Bruksela, 24 lipca
2013, Komisja Europejska.
107 Czterostronny system kart płatniczych – system zdefiniowany w art. 2 pkt (14) projektu rozporządzenia w
sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych kartami płatniczymi.
108 Wniosek. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług płatniczych w ramach rynku
wewnętrznego oraz zmieniająca dyrektywy 2002/65/WE, 2013/36/UE i 2009/110/WE i uchylająca dyrektywę
2007/64/WE, KOM(2013) 547 wersja ostateczna, Bruksela, 24 lipca 2013, Komisja Europejska.
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posiadacza karty płatniczej za nieautoryzowane transakcje ze 150 euro do 50 euro.

2.2.2.2. Projekty regulacji dotyczących instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych
Projekt dyrektywy dotyczącej działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w
odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych109
W 2013 r. trwały prace nad projektem dyrektywy KE wprowadzającej w UE zharmonizowane
regulacje w sprawie działań naprawczych (recovery) oraz restrukturyzacji i uporządkowanej
likwidacji (resolution) instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych110. W dniu 18 grudnia Rada i
Parlament Europejski przyjęły kompromisowy tekst tej regulacji, określanej dyrektywą BRR.
Zgodnie z pierwotnym założeniem dyrektywa harmonizuje rozwiązania dotyczące zarządzania
kryzysowego przez określenie na poziomie unijnym m.in.:
 zasad stosowania narzędzi nadzorczych, mających na celu poprawę sytuacji finansowej
instytucji (tzw. wczesna interwencja),
 przygotowywania planów naprawy, a następnie planów restrukturyzacji i uporządkowanej
likwidacji instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych,
 kompetencji organów krajowych odpowiedzialnych za przeprowadzanie tych procesów
(organów resolution),
 zbioru narzędzi wykorzystywanych w ich realizacji (narzędzia resolution),
 a także sposobów finansowania restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji wspomnianych
instytucji finansowych.
Jednocześnie w przyjętym projekcie dyrektywy wprowadzono pewne zmiany w porównaniu z
pierwotną propozycją KE. Na etapie przygotowania restrukturyzacji i uporządkowanej
likwidacji podejmowanie decyzji byłoby scentralizowane w organie resolution z kraju
macierzystego, przy udziale wiążącej mediacji EBA. Natomiast na etapie wykonywania
konkretnych działań decyzje pozostawać będą w gestii poszczególnych krajowych organów
resolution, bez możliwości odwołania się do wiążącej mediacji EBA.
Zbiór narzędzi resolution uzupełniono o rządowe instrumenty stabilizacji finansowej. Państwa
członkowskie będą miały możliwość zastosowania nadzwyczajnej pomocy publicznej polegającej

Wniosek. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań
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.
110 Opis projektu został przedstawiony w opracowaniu Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 r., Warszawa
2014, NBP, s. 49-50.
109

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r.

67

Regulacje systemu finansowego

na wsparciu kapitałowym albo nawet tymczasowym przejęciu przez państwo instytucji
kredytowej lub firmy inwestycyjnej.
W zakresie finansowania restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji wspomnianych instytucji
utrzymano propozycję stworzenia na poziomie krajowym odrębnego funduszu finansowanego
ze składek tych instytucji wpłacanych ex ante (funduszu resolution). Docelowa wielkość takiego
funduszu ma odpowiadać 1% depozytów gwarantowanych w instytucjach podlegających
przepisom dyrektywy. Ma ona zostać osiągnięta w ciągu 10 lat od daty wejścia w życie
dyrektywy, tj. do 31 grudnia 2024 r. Składka na ten fundusz będzie uzależniona od wartości
zobowiązań, z wyłączeniem funduszy własnych, pomniejszonych o kwotę depozytów
gwarantowanych instytucji kredytowej, i będzie ona dostosowywana odpowiednio do profilu
ryzyka podmiotu. W przypadku, gdyby zgromadzone w funduszu środki były niewystraczające,
będzie możliwość nałożenia na instytucje finansowe obowiązku wpłacenia dodatkowych składek
ex post. Ponadto jeśli te środki nie byłyby osiągalne natychmiast lub okazałyby się
niewystarczające, będzie można użyć alternatywnych środków finansowania w postaci np.
pożyczek z rynku. Fundusze resolution będą także mogły zaciągać pożyczki od funduszy z
innych państw, ale ostatecznie ustalono, że będzie się to odbywało na zasadzie dobrowolności.
Projekt rozporządzenia ustanawiającego jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji
instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych111
W dniu 10 lipca 2013 r. KE opublikowała projekt rozporządzenia ustanawiającego jednolity
mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych
firm inwestycyjnych (Single Resolution Mechanism, SRM). Mechanizm ten obowiązywałby tylko w
państwach uczestniczących w SSM. SRM ma być drugim filarem tworzonej unii bankowej. W
projekcie rozporządzenia określono zasady i wymogi: przygotowania planów restrukturyzacji i
uporządkowanej likwidacji (resolution plans), oceny możliwości przeprowadzenia skutecznej
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (resolvability assessment), podejmowania decyzji o
objęciu instytucji kredytowej procedurą resolution, przygotowania i wdrożenia programu
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (resolution scheme). Cele i zasady restrukturyzacji i
uporządkowanej likwidacji, przesłanki do ich uruchomienia, jak również zestaw możliwych
narzędzi resolution, są takie same jak w dyrektywie BRR. Propozycja KE zakłada, że
rozporządzenie miałoby obowiązywać od 1 stycznia 2015 r.

Wniosek. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające jednolite zasady i jednolitą
procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm
inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz
jednolitego bankowego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz zmieniające
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010, KOM(2013) 520 wersja ostateczna,
Bruksela, 10 lipca 2013, Komisja Europejska.
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Kluczową propozycją przedstawioną we wniosku legislacyjnym KE jest utworzenie Jednolitej
Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (Single Resolution Board, SRB), która
byłaby organem odpowiedzialnym za sprawne i skuteczne przeprowadzanie restrukturyzacji i
uporządkowanej likwidacji wobec instytucji kredytowych (i niektórych firm inwestycyjnych)
objętych przepisami rozporządzenia. Projekt rozporządzenia przewiduje także utworzenie
Jednolitego Bankowego Funduszu Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (Single Bank
Resolution Fund, SBRF). Wielkość docelowa funduszu, osiągnięta w okresie 10 lat od daty wejścia
w życie regulacji, miałaby wynosić 1% wartości gwarantowanych depozytów zgromadzonych w
instytucjach kredytowych mających swoją siedzibę na obszarze SSM. Głównym źródłem
finansowania SBRF miałyby być roczne składki wpłacane przez instytucje kredytowe. Kraje
uczestniczące w SRM nie będą musiały budować własnych krajowych funduszy resolution.
Projekt rozporządzenia przewiduje, że w przypadku wyczerpania środków SBRF byłaby
możliwość zbierania dodatkowych składek od instytucji kredytowych, zaciągania pożyczek w
funduszach resolution krajów nieuczestniczących w SSM oraz wykorzystania innych,
alternatywnych źródeł finansowania.
Na etapie uzgodnień projektu rozporządzenia w Radzie UE wprowadzono istotną zmianę w
zasadach tworzenia SBRF. Zgodnie z propozycją Rady UE w okresie przejściowym, wynoszącym
10 lat, część składki z państw członkowskich na SBRF byłaby alokowana do krajowych
subfunduszy (national compartments), a część zasilałaby fundusz wspólny. Krajowe subfundusze
byłyby stopniowo redukowane, a jednocześnie zwiększałby się pula środków w funduszu
wspólnym. Po upływnie okresu przejściowego pozostałby jeden wspólny fundusz. Rada UE
opowiedziała się także za tym, aby to ona podejmowała ostateczną decyzję w sprawie
uruchomienia restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowej z obszaru SSM.
Stanowisko Parlamentu Europejskiego w tych dwóch kwestiach różniło się znacznie od
propozycji Rady UE.
Projekt dyrektywy w sprawie systemów gwarancji depozytów112
Finalizowaniu prac nad dyrektywą BRR towarzyszyło uzgodnienie w grudniu 2013 r. przez Radę
i Parlament Europejski kompromisowej wersji projektu dyrektywy dotyczącej systemów
gwarancji depozytów. Uzgodniony tekst dyrektywy zakłada zapewnienie w UE gwarancji dla
depozytów do 100 tys. euro. Limit ten dotyczy środków jednego deponenta w danej instytucji
kredytowej. Określono w niej zamknięty katalog depozytów wyłączonych spod ochrony
(wyjątek dotyczy m.in. możliwej ochrony depozytów władz lokalnych o budżecie rocznym
nieprzekraczającym 500 tys. euro).

112

Wniosek. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie systemów gwarancji depozytów (wersja

przekształcona), KOM(2010) 368 wersja końcowa, Bruksela, 15 lipca 2010, Komisja Europejska.
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Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami wypłata środków gwarantowanych deponentom będzie
następować, tak jak zaproponowała pierwotnie KE, w ciągu 7 dni roboczych. Wprowadzono
przy tym możliwość zastosowania okresu przejściowego dla osiągnięcia tego terminu, jednak nie
dłużej niż do końca 2023 r. Jednocześnie podczas okresu przejściowego krajowe systemy
gwarancji depozytów będą musiały zapewnić, aby deponenci w ciągu 5 dni roboczych od
złożenia wniosku mieli dostęp do środków niezbędnych do pokrycia swoich kosztów
utrzymania.
Podstawowym źródłem finansowania funduszy gwarancyjnych będą składki instytucji
kredytowych wnoszonych ex ante. Podstawą do ich wyliczenia będzie kwota gwarantowanych
depozytów oraz skala ryzyka, na jakie narażony jest dany bank. Gdyby zgromadzone środki
okazały się niewystarczające, fundusz będzie mógł zebrać od uczestników systemu dodatkowe
składki ex post. Ponadto fundusz gwarancyjny powinien posiadać alternatywne mechanizmy,
umożliwiające mu pozyskanie finansowania krótkoterminowego. Będzie on mógł również
pożyczać, na zasadzie dobrowolności, środki od systemów gwarancyjnych z innych krajów.
Docelową wielkość funduszu gwarantowania depozytów ma ostatecznie odpowiadać 0,8%
wartości gwarantowanych depozytów. Ma być ona osiągnięta do 3 lipca 2024 r.
Poza przeznaczaniem zasobów finansowych systemu gwarancji depozytów na wypłaty środków
gwarantowanych będą one mogły być wykorzystane w przeprowadzaniu restrukturyzacji i
uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych, zgodnie z przepisami dyrektywy BRR.
Ponadto przy spełnieniu określonych w dyrektywie warunków, będzie można je przeznaczyć na
sfinansowanie działań zapobiegających upadłości banku.
W porównaniu do poprzedniej dyrektywy, nowa regulacja nakłada na systemy gwarancyjne
wiele obowiązków informacyjnych względem deponentów, precyzując przy tym zakres, sposób
oraz częstotliwość przedstawiania im informacji.

2.2.2.3. Projekty regulacji dotyczących pozostałych instytucji finansowych
Projekt rozporządzenia w sprawie funduszy rynku pieniężnego113
Celem przedstawionego we wrześniu 2013 r. projektu rozporządzenia jest stworzenie wspólnych
regulacji dla funduszy rynku pieniężnego (FRP) mających siedzibę lub zarządzanych w UE oraz
FRP, których tytuły uczestnictwa są wprowadzone do obrotu w UE. Projekt nie pozostawia
możliwości

ustanowienia

bardziej

restrykcyjnych

przepisów

na

szczeblu

krajowym.

Zharmonizowane wymogi stawiane FRP mają zwiększyć stabilność ich funkcjonowania oraz

Wniosek. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie funduszy rynku pieniężnego,
KOM(2013) 615 wersja ostateczna, Bruksela, 4 września 2013, Komisja Europejska.
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zapewnić odpowiednią ochronę inwestorów. KE zaproponowała m.in. wprowadzenie
obowiązku posiadania stosownego zezwolenia na prowadzenie działalności jako FRP. Jedynie
podmioty posiadające takie zezwolenie mogłyby posługiwać się nazwą fundusz rynku
pieniężnego lub inną kojarzącą się z nią.
Zgodnie z projektem katalog lokat dostępnych dla tych funduszy zostałby ograniczony do:
instrumentów rynku pieniężnego, depozytów w instytucjach kredytowych, pochodnych
instrumentów finansowych oraz umów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu. Lokaty FRP
musiałyby dodatkowo spełniać określone w rozporządzeniu warunki. W celu utrzymania
odpowiedniej płynności, na fundusze te miałby być nałożony wymóg posiadania w portfelu co
najmniej 10% aktywów o jednodniowym terminie zapadalności oraz 20% aktywów o
tygodniowym terminie zapadalności, a także wymóg utrzymywania średniego ważonego
terminu zapadalności oraz średniego ważonego okresu trwania portfela inwestycyjnego nie
dłuższego niż odpowiednio 60 i 120 dni w przypadku funduszy krótkoterminowych, oraz sześć i
12 miesięcy w przypadku standardowych FRP. W projekcie proponuje się również zobowiązać
FRP do przeprowadzania testów warunków skrajnych i opracowywania planów działania
dotyczących możliwych scenariuszy, a także przewidywania skutków wystąpienia umorzeń
tytułów uczestnictwa na szeroką skalę.
Projekt umożliwia FRP o stałej wartości aktywów netto stosowanie metody kosztu
zamortyzowanego do wyceny ich aktywów. Fundusze te miałyby być zobowiązane do spełnienia
określonych wymogów, w tym w szczególności do utrzymywania rezerwy środków pieniężnych
odpowiadającej 3% wartości ich aktywów. Bufor ten miałby służyć utrzymaniu stałej wartości
aktywów netto i stanowiłby jedyną dostępną formę wsparcia tych funduszy przez osoby trzecie.
Projektowane rozporządzenie dopuszcza możliwość udzielenia wsparcia zewnętrznego dla FRP
o zmiennej wartości aktywów netto tylko w wyjątkowych okolicznościach, za zgodą właściwego
organu nadzoru.
Projekt rozporządzenia w sprawie europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych114 oraz
Zielona księga – długoterminowe finansowanie gospodarki europejskiej115
W opublikowanej w marcu 2013 r. zielonej księdze poruszono problem zapewnienia
długoterminowego finansowania w UE oraz usprawnienia i dywersyfikacji systemu
pośrednictwa finansowego. Zdaniem KE działania służące wspieraniu europejskiej gospodarki
powinny dotyczyć m.in.: zdolności instytucji finansowych do zapewniania finansowania
długoterminowego,

skuteczności

i

efektywności

rynków

finansowych

w

oferowaniu

Wniosek. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskich długoterminowych
funduszy inwestycyjnych, KOM(2013) 462 wersja ostateczna, Bruksela, 26 czerwca 2013, Komisja Europejska.
115 Zielona księga – długoterminowe finansowanie gospodarki europejskiej, KOM(2013) 150 wersja ostateczna,
Bruksela, 25 marca 2013, Komisja Europejska.
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instrumentów finansowania długoterminowego oraz ułatwienia dostępu małym i średnim
przedsiębiorstwom do finansowania bankowego i pozabankowego. Jednym z zaproponowanych
w tym dokumencie sposobów zwiększenia zasobów kapitału długoterminowego ma być
stworzenie

nowej

kategorii

alternatywnych

funduszy

inwestycyjnych

–

europejskich

długoterminowych funduszy inwestycyjnych (ELTIF, European Long Term Investment Funds).
Zgodnie z projektem rozporządzania, przedstawionym w czerwcu 2013 r., aby prowadzić
działalność jako ELTIF konieczne byłoby uzyskanie stosownego zezwolenia. Fundusze te
miałaby inwestować minimum 70% aktywów w określone klasy długoterminowych lokat (m.in.
nieruchomości, projekty infrastrukturalne, instrumenty udziałowe lub dłużne emitowane przez
przedsiębiorstwa nienotowane na rynkach regulowanych, tytuły uczestnictwa innych ELTIF,
europejskich funduszy venture capital i europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości
społecznej oraz udziały w aktywach rzeczowych). Pozostała część aktywów mogłaby być
inwestowana w płynne papiery wartościowe. Projektowane przepisy zabraniają ELTIF
dokonywania transakcji krótkiej sprzedaży, inwestowania na rynkach towarowych, udzielania i
zaciągania pożyczek papierów wartościowych oraz zawierania umów sprzedaży instrumentów
finansowych

z

udzielonym

przyrzeczeniem

odkupu.

Wykorzystywanie

instrumentów

pochodnych byłoby możliwe wyłącznie w celu zabezpieczania się przed ryzykiem walutowym i
stopy procentowej.
Posiadacze tytułów uczestnictwa ELTIF nie mieliby możliwości wystąpienia o ich umorzenie
przed końcem okresu działalności funduszu, zgodnym z jego celem inwestycyjnym. Tytuły
uczestnictwa ELTIF mogłyby być natomiast wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym
oraz swobodnie przenoszone na rzecz osób trzecich. Mogłyby być one oferowane inwestorom
profesjonalnym, a po spełnieniu określonych w projekcie warunków (m.in. opublikowaniu
dokumentu zawierającego kluczowe informacje) także inwestorom indywidualnym. Ponadto
projektowane rozporządzenie zobowiązuje omawiane fundusze do ujawniania szczegółowych
informacji dotyczących kosztów ponoszonych przez posiadaczy ich tytułów uczestnictwa.

2.2.2.4. Projekty regulacji dotyczących rynków finansowych i infrastruktury
W 2013 r. oprócz prac nad omówionymi poniżej wnioskami legislacyjnymi Komisji Europejskiej
w Radzie UE i PE uzgadniano wersją kompromisową projektów: dyrektywy w sprawie rynków
instrumentów finansowych (MiFID)116, rozporządzenia w sprawie rynków instrumentów

Wniosek. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie rynków instrumentów finansowych
uchylająca dyrektywę 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, KOM(2011) 656 wersja ostateczna,
Bruksela, 20 października 2011, Komisja Europejska.
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finansowych (MiFIR)117 oraz rozporządzenia w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów
wartościowych i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych (CSDR)118. Te trzy
projekty regulacji zostały szczegółowo opisane w poprzedniej edycji opracowania.
Projekt rozporządzenia w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki w instrumentach finansowych i
umowach finansowych119
Przedstawiony przez KE 18 września 2013 r. projekt rozporządzenia jest wynikiem konsultacji
publicznych podjętych we wrześniu 2012 r. w reakcji na manipulacje banków przy ustalaniu
stawek referencyjnych LIBOR i EURIBOR. Wcześniejsze działania organów UE podjęte w tym
obszarze obejmowały propozycję rozszerzenia definicji manipulacji na rynku finansowym, tak
aby uwzględniała ona również manipulację wskaźnikami rynkowymi120. Ponadto 11
stycznia 2013 r. ESMA i EBA opublikowały zbiór rekomendacji dotyczących wewnętrznego
nadzoru nad procesem wyznaczania stawek referencyjnych EURIBOR, które miały na celu
poprawę wiarygodności tych stawek121. W czerwcu organy te przygotowały kodeks dobrych
praktyk dotyczących procesu przygotowania i publikacji wskaźników rynkowych122. Do czasu
kompleksowego uregulowania kwestii wskaźników rynkowych w UE zalecenia te wyznaczają
standardy postępowania dla podmiotów uczestniczących w tym procesie.
Omawiany projekt rozporządzenia ma na celu poprawę nadzoru nad wyznaczaniem
wskaźników rynkowych, zagwarantowanie wysokiej jakości danych źródłowych oraz
zapewnienie odpowiedniej ochrony klientom instytucji finansowych. W tym celu przewiduje się
nałożenie na administratora danego indeksu obowiązku ubiegania się o zgodę krajowych

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, KOM(2011)
652 wersja ostateczna, Bruksela, 20 października 2012, Komisja Europejska.
118 Wniosek. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów
wartościowych w Unii Europejskiej w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych oraz
zmieniające dyrektywę 98/26/WE, KOM(2012) 73 wersja ostateczna, Bruksela 7 marca 2012, Komisja Europejska.
119 Wniosek. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki
w instrumentach finansowych i umowach finansowych, KOM(2013) 641 wersja ostateczna, Bruksela, 18
września 2013, Komisja Europejska.
120 Zmieniony wniosek. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystywania
informacji poufnych i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku), KOM(2012) 421 wersja ostateczna, Bruksela, 25
lipca 2012, Komisja Europejska oraz 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.
121 EBA Recommendations on supervisory oversight of activities related to banks’ participation in the Euribor panel,
EBA/REC/2013/01, 11 stycznia 2013, EBA.
122 ESMA-EBA Principles for Benchmark-Setting Processes in the EU – Final Report, ESMA/2013/658, 6 czerwca 2013,
ESMA.
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organów nadzoru finansowego na wykorzystywanie tego indeksu jako wskaźnika w
instrumentach finansowych i umowach finansowych. Do uzyskania tej zgody niezbędne byłoby
spełnienie przez administratorów wskaźników rynkowych szeregu wymagań określonych w
projekcie rozporządzenia i jego załącznikach. Obejmują one m.in.:
 stworzenie kodeksu postępowania podmiotów biorących udział w wyznaczaniu danego
wskaźnika oraz zobowiązanie się do egzekwowania jego stosowania przez te podmioty;
kodeks ten powinien zawierać zasady pozwalające na skuteczne zarządzanie konfliktami
interesów oraz gwarantować wysoką jakość danych źródłowych (tam gdzie to możliwe
powinny być wykorzystywane dane transakcyjne),
 opracowanie planu działania na wypadek, gdyby wskaźnik rynkowy nie mógłby być dalej
wyznaczany,
 udostępnienie

odpowiednim

organom

nadzoru

informacji

dotyczących

metodyki

wyznaczania danego wskaźnika rynkowego,
 wypełnianie bieżących obowiązków informacyjnych związanych z publikacją wskaźnika i
archiwizacją danych źródłowych, na podstawie których go obliczono.
Dodatkowymi wymogami zostałyby objęte również instytucje finansowe, które dostarczają
kwotowań lub danych źródłowych na potrzeby obliczania wskaźników rynkowych. Proponuje
się nałożenie na nie dodatkowych obowiązków informacyjnych względem organów nadzoru
oraz obowiązku przeciwdziałania konfliktowi interesów. Ponadto podmioty te mogłyby zostać
zobowiązane do przymusowego dostarczania danych źródłowych w przypadku, w którym
krajowe organy nadzoru uznałyby to za uzasadnione dla zapewnienia odpowiedniej
wiarygodności wskaźników uznanych za kluczowe z punktu widzenia funkcjonowania systemu
finansowego.
Dla instytucji objętych zakresem podmiotowym rozporządzenia, które dopuszczą się złamania
postanowień omawianej regulacji, przewiduje się sankcje administracyjne (głównie kary
finansowe). Byłyby one nakładane przez krajowe organy nadzoru finansowego.
Projekt dyrektywy Rady w sprawie wdrożenia wzmocnionej współpracy w dziedzinie podatku od transakcji
finansowych123
W lutym 2013 r., korzystając z mechanizmów wzmocnionej współpracy, KE opublikowała
projekt dyrektywy dotyczącej wspólnego systemu podatku od transakcji finansowych. Zakres i
cele nowej dyrektywy są zbieżne z pierwotnym projektem legislacyjnym przedstawionym przez
KE we wrześniu 2011 r. Podatkiem miałyby być objęte wszystkie transakcje instrumentami
finansowymi, w których przynajmniej jedna ze stron ma siedzibę w państwie objętym

Wniosek. Wniosek. Dyrektywa Rady w sprawie wdrożenia wzmocnionej współpracy w dziedzinie podatku od
transakcji finansowych, KOM(2013) 71 wersja ostateczna, Bruksela, 14 lutego 2013, Komisja Europejska.
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wzmocnioną współpracą lub przedmiotem których są instrumenty wyemitowane na terytorium
państwa uczestniczącego. Stawki podatkowe miałyby wynosić: 0,1% dla transakcji zawieranych
na rynku kasowym (np. akcjami lub obligacjami) oraz 0,01% dla transakcji instrumentami
pochodnymi (podatek byłby naliczany od kwoty nominalnej tych instrumentów).

2.2.3. Kierunki przyszłych działań regulacyjnych Unii Europejskiej w odniesieniu do systemu
finansowego
Komunikat Komisji Europejskiej - Równoległy system bankowy – przeciwdziałanie nowym źródłom ryzyka
w sektorze bankowym124
Komunikat KE nawiązuje do Zielonej księgi – równoległy system bankowy z 19 marca 2012 r.125
W dokumencie tym podsumowano dotychczasowe prace i przedstawiono kierunki dalszych
działań, które miałyby ograniczyć ryzyko dla stabilności sektora finansowego wynikające z
funkcjonowania równoległego systemu bankowego. Wśród zrealizowanych projektów wskazano
przyjęcie dyrektywy regulującej działalność funduszy alternatywnych126 (m.in. funduszy
hedgingowych i private equity) oraz zaostrzenie wymogów nakładanych na banki i zakłady
ubezpieczeń w odniesieniu do transakcji z podmiotami równoległego systemu bankowego.
Odnotowano także wprowadzenie regulacji dotyczących funkcjonowania rynku instrumentów
pochodnych OTC (wspomniane rozporządzenie EMIR) oraz krótkiej sprzedaży i pozycji z tytułu
swapów ryzyka kredytowego dla długu państwowego127, a także nowych wymogów w
odniesieniu do agencji ratingowych. Ponadto KE poinformowała o publikowaniu wniosku w
sprawie rozporządzenia, regulującego działalność europejskich funduszy rynku pieniężnego.
W komunikacie zapowiedziano kolejne priorytetowe działania mające na celu ograniczenie
ryzyka generowanego przez równoległy system bankowy. W najbliższych latach KE zamierza:
 podjąć działania

zmierzające

do

zwiększenia przejrzystości

równoległego

systemu

bankowego i poprawy mechanizmów gromadzenia danych dotyczących tego sektora,
 ograniczyć ryzyko związane z wykorzystywaniem transakcji typu repo i pożyczek papierów
wartościowych,

Komunikat Komisji Europejskiej do Rady i Parlamentu Europejskiego, Równoległy system bankowy –
przeciwdziałanie nowym źródłom ryzyka w sektorze bankowym, KOM(2013) 614 wersja ostateczna, Bruksela,
4 września 2013, Komisja Europejska.
125 Zielona księga – równoległy system bankowy, KOM92012) 102 wersja ostateczna, Bruksela, 19 marca 2012,
Komisja Europejska. Szerzej na temat tego dokumnetu w: Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 r.,
Warszawa 2014, NBP, s. 53-54.
126 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE oraz 2009/65/WE oraz
rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 (Dz.Urz. UE L174 z 2011 r., s. 1).
127 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).
124
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oraz zaostrzyć normy ostrożnościowe w sektorze bankowym dla operacji z podmiotami
równoległego sektora bankowego w celu ograniczenia arbitrażu regulacyjnego i ryzyka
zarażania.

Konsultacje Komisji Europejskiej – Reforma strukturalna sektora bankowego w UE128
Konsultacje bazują na konkluzjach z Raportu High-Level Expert Group (tzw. raport
Liikanen’a)129 zawierających, w odniesieniu do instytucji kredytowych z UE, propozycję
rozdzielenia działalności inwestycyjnej prowadzonej na własny rachunek i części operacji
handlowych, o ile przekraczałyby one określony próg istotności, od działalności depozytowokredytowej (separacja strukturalna). Konsultacje objęły przede wszystkim następujące
zagadnienia: ocenę potrzeby wprowadzenia separacji strukturalnej, zasadność harmonizacji
prawa w tym zakresie na poziomie europejskim, zakres definicji transakcji handlowych
podlegających wydzieleniu, zasady wydzielenia i rolę organów nadzoru w tym procesie oraz
koszty i korzyści związane z wydzieleniem.
Wyniki konsultacji wskazują na rozbieżne opinie uczestników rynku. Z jednej strony banki były
przeciwne reformom i postulowały ograniczenie zakresu wprowadzanych zmian. Z drugiej
strony konsumenci silnie popierali inicjatywę wprowadzenia regulacji dotyczących separacji
strukturalnej i jej szeroki zakres, zgadzali się z potrzebą rozwiązania tego problemu na poziomie
UE i wskazywali na brak potrzeby pozostawienia organom nadzoru swobody w decydowaniu o
separacji.
Niektóre kraje rozpoczęły już (Francja, Wielka Brytania w 2012 r., a Niemcy w 2013 r.) prace nad
regulacjami krajowymi wprowadzającymi rozwiązania służące rozdzieleniu działalności
inwestycyjnej banków prowadzonej

na rachunek

własny od

tradycyjnej działalności

depozytowo-kredytowej.

Reforming the structure of the EU banking sector. Consulatation paper. Dokument Komisji Europejskiej dostępny na
stronie http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/banking-structural-reform/index_en.htm.
129 Final Report, High-level Expert Group on reforming the structure of the EU banking sector chaired by Erkki
Liikanen, Brussels, 2 October 2012.
128
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3. Infrastruktura systemu
Na infrastrukturę systemu finansowego składają się instytucje i systemy umożliwiające
dokonywanie płatności, organizujące obrót instrumentami finansowymi oraz umożliwiające
rozliczanie i rozrachunek zawartych transakcji. Istotnym elementem infrastruktury są instytucje
poprawiające przejrzystość informacyjną oraz systemy zapewniające ochronę uczestnikom
rynku. Ważną rolę odgrywają również podmioty regulujące funkcjonowanie systemu
finansowego i nadzorujące go. W niniejszym rozdziale przedstawiono najważniejsze zmiany
dotyczące infrastruktury systemu finansowego w Polsce, jakie nastąpiły w 2013 r.

3.1. Instytucje regulujące i nadzorcze
Instytucjami regulującymi i nadzorującymi funkcjonowanie polskiego systemu finansowego są:
Ministerstwo Finansów, Komisja Nadzoru Finansowego oraz Narodowy Bank Polski. Instytucje
te współpracują m.in. w ramach Komitetu Stabilności Finansowej (KSF), którego zadaniem jest
podejmowanie działań służących utrzymaniu i wspieraniu stabilności krajowego systemu
finansowego.
Organem opiniodawczym i doradczym w sprawach związanych z regulacjami polskiego rynku
finansowego jest Rada Rozwoju Rynku Finansowego (RRRF). W 2013 r. odbyło się jedno
posiedzenie RRRF, na którym rozważano stworzenie strategii rozwoju polskiego rynku
kapitałowego.

3.2. System płatniczy
W 2013 r. na polskim rynku funkcjonowały cztery systemy płatności w złotych: SORBNET2,
ELIXIR, Express ELIXIR i BlueCash oraz dwa system płatności w euro: TARGET2-NBP
i EuroELIXIR. W omawianym okresie odnotowano wzrost wartości i liczby zleceń realizowanych
w tych systemach.

3.2.1. Systemy wysokokwotowych płatności międzybankowych
System SORBNET2
W czerwcu 2013 r. NBP uruchomił system SORBNET2, który zastąpił funkcjonujący od 1996 r.
system rozrachunku płatności wysokokwotowych w złotych (SORBNET). W tym krajowym
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systemie RTGS130, bazującym na nowych rozwiązaniach technologicznych i dokumentacji
prawnej, komunikacja z uczestnikami odbywa się poprzez sieć SWIFT131. Uczestnikami
SORBNET2 mogą być dotychczasowi uczestnicy SORBNET oraz nowe kategorie podmiotów
(m.in. podmioty zarządzające systemem zewnętrznym, w którym przeprowadzane są rozliczenia
pieniężne oraz rozliczenia i rozrachunki transakcji instrumentami finansowymi, banki centralne
innych państw, Kasa Krajowa SKOK, BFG). Według stanu na koniec 2013 r. w systemie
SORBNET2 uczestniczyło: 48 banków, NBP, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA
(KDPW) oraz Krajowa Izba Rozliczeniowa SA (KIR).
W 2013 r. wartość zleceń zrealizowanych w systemie rozrachunku płatności wysokokwotowych
w złotych prowadzonym przez NBP wzrosła o 3,3%, a ich liczba o 3,8% w porównaniu z 2012 r.
(wykres 3.1). Średnio rozliczano 12 tys. 265 zleceń dziennie, a średnia wartość pojedynczego
zlecenia wyniosła 22,5 mln zł. W strukturze obrotów według typów operacji dominowały
płatności wynikające z realizacji zleceń klientowskich, głównie międzybankowych (wykres 3.2).
Wykres 3.1. Kwartalna wartość i liczba zleceń przetworzonych w systemie SORBNET/
SORBNET2 w latach 2010–2013
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130

RTGS (real time gross settlement) to system płatności, w którym rozrachunek dokonywany jest na bazie brutto w
czasie rzeczywistym.
131 SWIFT – Stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej. Jest to
międzynarodowe stowarzyszenie instytucji finansowych założone w 1937 r. SWIFT utrzymuje sieć
telekomunikacyjną w celu wymiany informacji oraz pośredniczy w realizacji transakcji między bankami,
firmami inwestycyjnymi oraz giełdami i innymi instytucjami finansowymi z ponad 200 krajów.
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Wykres 3.2. Udział głównych typów operacji w strukturze obrotów brutto w systemie
SORBNET/ SORBNET2 w 2012 i 2013 r.
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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 koniec
grudnia 2013 r. uczestniczyły w nim: NBP, KIR, KDPW oraz 20 banków. W 2013 r. obroty w
systemie T2-NBP wzrosły o 3,3% w porównaniu z 2012 r. (wykres 3.3). Średnio realizowano 5 tys.
953 zlecenia dziennie, a średnia wartość pojedynczego zlecenia była nadal bardzo niska
i wyniosła 365,6 tys. euro. Największy udział w rozrachunkach miały transakcje transgraniczne.
Stanowiły one 86,1% obrotów oraz 91,0% całkowitej liczby zleceń.
W listopadzie 2013 r. została wprowadzona nowa wersja systemu T2, co było efektem zmian
technicznych dokonanych na platformie SSP132, służących jej przygotowaniu do uruchomienia
projektowanego systemu TARGET2-Securities (T2S). Zmiany te polegały głównie na
wprowadzeniu funkcji umożliwiającej dokonywanie transferów środków pieniężnych pomiędzy
rachunkami

w systemie T2

a dedykowanymi

rachunkami

pieniężnymi

uczestników

w planowanym systemie T2S. Nowa wersja T2 zostanie jednak aktywowana dopiero z chwilą
uruchomienia T2S.

Single Shared Platform – wspólna platforma, na którą w ramach systemu T2 zostały przeniesione rozliczenia
z krajowych systemów RTGS.

132
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Wykres 3.3. Kwartalna wartość obrotów brutto w systemie TARGET2-NBP w latach 2011–2013
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3.2.2. Systemy płatności detalicznych
System ELIXIR
Rozliczenia międzybankowe w złotych, wynikające ze zleceń klientowskich przeprowadzane są
za pośrednictwem KIR w systemie ELIXIR. Na koniec 2013 r. bezpośrednimi uczestnikami
wymiany zleceń płatniczych w tym systemie było 45 banków oraz NBP. Liczba transakcji
zrealizowanych za pośrednictwem KIR w 2013 r. była wyższa niż w 2012 r. o 4,5%, a ich wartość
o 2,2% (wykres 3.4). W 2013 r. średnio rozliczano 6,1 mln zleceń dziennie, a średnia wartość
pojedynczego zlecenia wyniosła 2 tys. 518 zł.
Wykres 3.4. Kwartalna wartość obrotów brutto i kwartalna liczba zleceń w systemie ELIXIR
w latach 2010-2013
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System EuroELIXIR
Na koniec 2013 r. uczestnikami systemu EuroELIXIR, przeznaczonego do realizacji krajowych
i transgranicznych detalicznych zleceń płatniczych w euro, były 23 banki oraz NBP. W 2013 r.
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kontynuowany był wzrost wartości obrotów w tym systemie (wykres 3.5). Przeciętnie
realizowano 49,8 tys. zleceń dziennie, a średnia wartość pojedynczego zlecenia wyniosła
5 tys. 632 euro.
Wykres 3.5. Kwartalna wartość obrotów brutto w systemie EuroELIXIR w latach 2010-2013
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System Express ELIXIR
System Express ELIXIR został uruchomiony w czerwcu 2012 r., jako pierwszy w Polsce i drugi w
Europie, po Wielkiej Brytanii, system płatności detalicznych w czasie rzeczywistym. Realizuje on
zlecenia płatnicze klientów banków w złotych w trybie natychmiastowym i bez ograniczeń
czasowych, tj. przez 24 godziny na dobę oraz przez 7 dni w tygodniu. Operatorem systemu
Express ELIXIR jest KIR. Z usługi przelewów natychmiastowych mogą korzystać jedynie klienci
tych banków, które zawarły z KIR umowy uczestnictwa oraz wdrożyły odpowiednie
rozwiązania technologiczne. Na koniec 2013 r. uczestnikami Express ELIXIR było osiem banków.
Zarówno liczba, jak i wartość zleceń realizowanych w systemie Express ELIXIR systematycznie
rosną (wykres 3.6). W 2013 r. w systemie tym przeciętnie realizowano 904,8 zleceń dziennie, a
średnia wartość pojedynczego zlecenia wyniosła 5 tys. 453 zł.
System BlueCash
W listopadzie 2012 r. uruchomiono drugi w Polsce system płatności natychmiastowych – System
Płatności BlueCash, którego operatorem jest spółka Blue Media SA. System ten umożliwia
realizację przelewów krajowych w złotych w trybie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
Jego uczestnikami mogą być wyłącznie banki posiadające siedzibę i prowadzące działalność w
Polsce, które zawarły z właścicielem tego systemu umowę o uczestnictwo. Zlecenia płatnicze
mogą być realizowane pomiędzy bankami – uczestnikami systemu oraz mogą być przyjmowane
od i kierowane do banków posiadających status podmiotów współpracujących. Na koniec 2013 r.
aktywnymi uczestnikami Systemu BlueCash było 16 banków, natomiast liczba banków, do
których można było wysłać zlecenie płatnicze za pośrednictwem tego systemu wynosiła 35.
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W 2013 r. obserwowano stopniowy wzrost liczby oraz wartości zleceń realizowanych w systemie
BlueCash (wykres 3.6). W analizowanym okresie w systemie tym przeciętnie realizowano 2 tys.
630 zleceń dziennie, a średnia wartość pojedynczego zlecenia wyniosła 726,1 zł.
Wykres 3.6. Kwartalna wartość obrotów brutto i kwartalna liczba zleceń w systemie Express
ELIXIR w okresie III kwartał 2012 r. – IV kwartał 2013 r. oraz w Systemie BlueCash w okresie IV
kwartał 2012 r. – IV kwartał 2013 r.
A. System Express ELIXIR

B. System BlueCash
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3.2.3. Podmioty pośredniczące w przyjmowaniu wpłat na rachunki bankowe
Zgodnie z przepisami ustawy o usługach płatniczych133 działalność polegająca na przyjmowaniu
wpłat gotówkowych w celu ich dalszego przekazania na rachunki bankowe jest zaliczana do
usług płatniczych i może być wykonywana tylko przez licencjonowane krajowe instytucje
płatnicze lub biura usług płatniczych. Na koniec grudnia 2013 r. do Rejestru Usług Płatniczych
prowadzonego przez KNF wpisanych było 19 instytucji płatniczych oraz 1 tys. 315 biur usług
płatniczych134.
Według danych zgromadzonych przez NBP na koniec 2013 r. funkcjonowało 946 podmiotów
przyjmujących wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe135. Liczba punktów obsługi wyniosła
22,6 tys., a średnia wartość wpłat gotówkowych dokonywanych w tych podmiotach 145,3 zł.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2011 r., nr 199, poz. 1175, z późn. zm.).
Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Finansowego w 2013 roku, dokument dostępny w serwisie
internetowym KNF, http://www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/sprawozdanie_z_dzialalnosci/index.html.
135 Liczba podmiotów przyjmujących wpłaty na rachunki bankowe wpisanych do rejestru KNF różni się istotnie
od liczby podmiotów przekazujących dane do NBP w 2013 r. Rozbieżność ta może wynikać z następujących
powodów: firmy zostały wpisane do rejestru w 2013 r., ale nie rozpoczęły działalności; firmy zarejestrowane w
KNF zakończyły działalność w 2013 r. albo firmy zostały wpisane do rejestru kilkakrotnie (kilka osób pod
jednym adresem firmy), a dane do NBP przekazywały jako jeden podmiot.
133
134
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Wejście w życie w 2011 r. nowych obowiązków sprawozdawczych nałożonych na podmioty
pośredniczące we wpłatach gotówkowych, których działalność była wcześniej regulowana
jedynie przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej136, spowodowała, że w 2013 r.
część z nich zrezygnowała z prowadzenia działalności. Jednak w ich miejsce pojawiają się nowe
podmioty, co może wskazywać, że usługi świadczone przez firmy przyjmujące wpłaty
gotówkowe są konkurencyjne wobec innych dostępnych na rynku sposobów opłacania
rachunków.
Wykres 3.7. Wartość i liczba transakcji realizowanych w podmiotach pośredniczących w
przyjmowaniu wpłat na rachunki bankowe w latach 2008–2013
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3.2.4. Detaliczne instrumenty i usługi płatnicze

Od 2002 r. na rynku europejskim realizowany jest projekt utworzenia jednolitego obszaru
płatności w euro – SEPA (Single Euro Payments Area), w ramach którego wszystkie płatności
bezgotówkowe, zarówno krajowe, jak i transgraniczne, miałyby być realizowane według takich
samych zasad. Instrumentami płatniczymi objętymi standaryzacją SEPA są: polecenie przelewu
SEPA (SEPA Credit Transfer, SCT), polecenie zapłaty SEPA (SEPA Direct Debit, SDD) oraz karty
płatnicze SEPA (SEPA Card Framework, SCF). W 2012 r. w życie weszło rozporządzenie
w sprawie wymogów technicznych i handlowych dla poleceń przelewu i poleceń zapłaty

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r., nr 173, poz. 1807 z późn.
zm.).
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w euro137, które zakończyło samoregulacyjną formułę realizacji projektu SEPA w zakresie tych
dwóch

paneuropejskich

instrumentów

płatniczych.

Zgodnie

z

przyjętymi

przepisami

w odniesieniu do państw UE nienależących do strefy euro datę migracji z krajowych na
europejskie instrumenty płatnicze SCT i SDD wyznaczono na 31 października 2016 r.
W Polsce w grudniu 2013 r. udział transakcji SCT w ogólnej liczbie poleceń przelewu
realizowanych w euro wyniósł 99,1%, co plasuje nasz kraj w czołówce państw UE. Uczestnikami
systemu polecenia przelewu SEPA było 31 banków oraz NBP. Natomiast wykorzystanie
instrumentu SDD na polskim rynku nadal jest znikome (w 2013 r. uczestnikami schematu
polecenia zapłaty SEPA były tylko cztery banki krajowe), co wynika głównie z niewielkiego
zainteresowania nim wśród klientów banków. Jednak w najbliższych latach zastosowanie
polecenia zapłaty SEPA może stać się bardziej powszechne ze względu na konieczność
dostosowania się krajowych dostawców usług płatniczych do wymogów stawianych przez
wspomniane rozporządzenie.
Na koniec 2013 r. liczba kart kredytowych na rynku krajowym była o 4,7% niższa niż rok
wcześniej (wykres 3.8). Spadek ten wynikał z kontynuowania przez banki rozpoczętej w 2010 r.
polityki zaostrzania wymogów dotyczących przyznawania i spłacania kredytu kartowego138.
W analizowanym okresie zwiększyła się natomiast o 6,4% liczba kart debetowych. Liczba
transakcji, w których wykorzystywano karty debetowe, wzrosła o 12,9% osiągając 1,97 mld, a ich
wartość o 5,1% do 393 mld zł. Jednocześnie nieznacznie obniżyła się średnia wartość jednej
transakcji bezgotówkowej dokonanej kartą (z 99 zł w 2012 r. do 92 zł w 2013 r.). Udział transakcji
bezgotówkowych w ogólnej wartości transakcji przeprowadzonych za pomocą kart wzrósł w IV
kwartale 2013 r. do 32,1%. Wprowadzanie na polskim rynku rekomendacji SEPA, wydawanych
przez EPC (European Payment Council), dotyczących kart płatniczych wiąże się głównie
z zastosowaniem standardu kart chipowych EMV. Kolejny rok z rzędu wzrosła liczba kart
wyposażonych przynajmniej w mikroprocesor (tabela 3.1). Udział tych kart w całkowitej liczbie
wyemitowanych kart płatniczych wyniósł 89% na koniec 2013 r. Zwiększyła się również wartość
transakcji dokonywanych takimi kartami (o 11,4%).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 260/2012 z dnia 14 marca 2012 r. ustanawiające
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).
138 Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2013 r., Warszawa, kwiecień 2014, NBP, s. 6.
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Wykres 3.8. Liczba kart debetowych i kredytowych oraz tempo ich przyrostu w latach 2010-2013
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Tabela 3.1. Liczba wyemitowanych kart płatniczych oraz wartość transakcji dokonanych kartami
w Polsce w latach 2010–2013
2010

2011

2012

2013

Liczba kart płatniczych w obiegu (w tys. szt.)

31 983,8

32 044,9

33 291,1

34 658,6

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

15 840,9

23 509,1

27 940,2

31 043,7

49,5

73,4

83,9

89,7

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

353,8

389,0

411,1

433,1

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

130,6

247,8

363,9

405,4

36,9

63,7

88,5

93,6

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

Pod względem wartości transakcji karty płatnicze były nadal najczęściej wykorzystywane jako
instrumenty służące do wypłat gotówki z bankomatu. Wartość transakcji zrealizowanych w
bankomatach wzrosła w 2013 r. o 4,1% (do 296,8 mld zł). Zwiększyła się również liczba
bankomatów, liczba punktów akceptujących karty w placówkach handlowych (point of sale, POS)
oraz wartość transakcji z ich wykorzystaniem (wykres 3.9). Pod względem liczby bankomatów i
POS na milion mieszkańców Polska zajmowała, odpowiednio, 20 i 24 miejsce w UE139.

Payment Statistics, Frankfurt
http://sdw.ecb.europa.eu.

139

2013,
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Wykres 3.9. Liczba urządzeń oraz roczna liczba i wartość transakcji dokonanych za
pośrednictwem POS i bankomatów w latach 2010–2013
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Źródło: NBP.

W 2013 r. trwały prace na uregulowaniem maksymalnych stawek opłaty interchange w Polsce.
Obowiązujące na polskim rynku stawki tej opłaty należały do jednych z najwyższych w UE.
Średni poziom opłaty interchange dla pojedynczej bezgotówkowej transakcji kartowej w 2012 r.
wyniósł 1,6% jej wartości140. Po zakończonej niepowodzeniem próbie uregulowania stawek
opłaty interchange w drodze porozumienia rynkowego, wypracowanego przez Zespół Roboczy
ds. Opłaty Interchange przy Radzie ds. Systemu Płatniczego w NBP, podjęto prace nad
przepisami ustawowymi. W sierpniu 2013 r. została uchwalona nowelizacja ustawy o usługach
płatniczych141, zgodnie z którą maksymalna stawka opłaty interchange została ustalona na
poziomie 0,5% wartości transakcji zarówno dla kart debetowych, jak i kredytowych. Przepisy te
weszły w życie 1 stycznia 2014 r., przy czym ustanowiono sześciomiesięczny okres przejściowy
na dostosowanie działalności organizacji kartowych, wydawców kart płatniczych i agentów
rozliczeniowych do wymogów tej ustawy.
Mając na względzie problemy, jakie napotykają konsumenci korzystający z usług finansowych
oferowanych przez banki, w maju 2013 r. KE opublikowała projekt dyrektywy w sprawie
przejrzystości i porównywalności opłat za prowadzenie rachunku płatniczego. Ponadto, w
związku

z

rozwojem

europejskiego

rynku

płatności

detalicznych

oraz

stosowaniem

zróżnicowanych opłat interchange w europejskich systemach płatności kartą, w lipcu 2013 r. KE
przedstawiła propozycję nowelizacji dyrektywy o usługach płatniczych (tzw. PSD2) oraz projekt
rozporządzenia w sprawie opłat interchange142.

Serwis internetowy Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, http://frob.pl.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1271). Szerzej
na temat przepisów tej ustawy w rozdziale 2.1.
142 Szerzej na temat projektów tych regulacji w rozdziale 2.2.
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3.3. Infrastruktura rynku instrumentów finansowych
Na infrastrukturę rynku instrumentów finansowych składają się instytucje organizujące obrót
instrumentami finansowymi oraz podmioty dokonujące rozliczeń i rozrachunku transakcji.
W Polsce obrót instrumentami finansowymi odbywa się na rynkach organizowanych przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) i rynkach organizowanych przez spółkę
BondSpot. Infrastrukturę depozytowo-rozrachunkową stanowią: system KDPW (kdpw_stream),
obsługujący rynek obligacji skarbowych, akcji i innych instrumentów finansowych dostępnych
na rynkach organizowanych przez GPW i BondSpot, oraz Rejestr Papierów Wartościowych w
NBP (RPW – systemy SKARBNET i SEBOP), obsługujący transakcje bonami skarbowymi i
bonami pieniężnymi. Na krajowym rynku finansowym działa izba rozliczeniowa KDPW_CCP,
która rozlicza transakcje zawierane w obrocie papierami wartościowymi lub innymi
instrumentami finansowymi rejestrowanymi w KDPW oraz zapewnia płynność rozliczeń.
7 listopada 2013 r. repozytorium transakcji organizowane przez KDPW, jako jedno z czterech
pierwszych w UE, zostało zarejestrowane w ESMA, zgodnie z wymogami rozporządzenia EMIR.
KDPW_TR może gromadzić i przechowywać informacje dotyczące transakcji pochodnych
zawartych na rynku regulowanym i rynku OTC, oraz informacje na temat ich kontrahentów.
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
W 2013 r. GPW była operatorem:
 Głównego Rynku GPW (giełdowy rynek regulowany), na którym były notowane: obligacje,
akcje, prawa do akcji (PDA), prawa poboru, certyfikaty inwestycyjne, tytuły uczestnictwa
funduszy ETF (exchange traded fund), produkty strukturyzowane, walutowe kontrakty futures,
oraz instrumenty pochodne związane z rynkiem akcji (kontrakty terminowe na indeksy akcji i
akcje spółek, opcje indeksowe oraz jednostki indeksowe WIG20), a także kontrakty futures na
stawki referencyjne WIBOR i obligacje skarbowe wprowadzone do obrotu w październiku
2013 r.,
 rynku NewConnect (alternatywnego systemu obrotu, ASO), na którym notowane były akcje,
PDA i prawa poboru,
 detalicznych segmentów platformy obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi Catalyst143:
rynku regulowanego oraz ASO, będącego zorganizowanym rynkiem nieregulowanym, na
których notowane były obligacje skarbowe, komunalne, przedsiębiorstw i obligacje banków,
w tym banków spółdzielczych, oraz listy zastawne.

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).

143
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W 2013 r. uczestnikami Głównego Rynku GPW było 57 podmiotów, w tym 24 krajowe podmioty
maklerskie. Członkami rynku NewConnect były 34 instytucje, z czego 24 stanowiły krajowe
podmioty maklerskie. Uczestnikami rynku regulowanego platformy Catalyst było 56 instytucji, a
rynku ASO – 29.
15 kwietnia 2013 r. GPW uruchomiła nowy system transakcyjny – Universal Trading Platform
(UTP). Termin ten był kilkukrotnie przesuwany m.in. z uwagi na problemy z dostawą terminali i
oprogramowania służącego do przekazywania zleceń przez podmioty maklerskie. Nowy system
transakcyjny rozpoczął funkcjonowanie w wersji CDE, czyli obsługującej wszystkie typy
instrumentów notowanych do tej pory na warszawskiej giełdzie, jednak w odniesieniu do
instrumentów pochodnych tylko w uproszczonej funkcjonalności. Wyspecjalizowany system do
handlu derywatami (wersja UTP-D), zgodnie z zapowiedziami GPW, ma być wprowadzony w
2015 r. System UTP wykorzystywany jest na giełdach grupy NYSE Euronext z siedzibami w
Nowym Jorku, Paryżu, Lizbonie, Amsterdamie i Brukseli. W porównaniu z systemem WARSET,
który funkcjonował na GPW od 2000 r., UTP oferuje istotnie większą wydajność. Wysoka liczba
zleceń na sekundę, którą jest w stanie przetworzyć nowy system (ponad 20 000), pozwala na
wykorzystanie nowoczesnych technik handlu, takich jak high frequency trading (HFT)144. W celu
podniesienia zainteresowania handlem na krajowym rynku regulowanym wśród inwestorów
wykorzystujących tę technikę, GPW uruchomiła dla swoich członków usługę polegającą na
instalacji sprzętu i oprogramowania w bezpośrednim sąsiedztwie serwera nowego systemu
transakcyjnego.
Wraz z systemem UTP na GPW wprowadzone zostały nowe typy zleceń, a część już
funkcjonujących została zmodyfikowana. Uczestnicy rynku otrzymali do dyspozycji zlecenie
typu PEG, którego limit zmienia się automatycznie na limit najlepszego zlecenia w arkuszu, z
górnym (w przypadku zleceń kupna) lub dolnym (w przypadku zleceń sprzedaży)
ograniczeniem, określonym przez składającego zlecenie. Wprowadzenie zlecenia typu PEG
powinno ułatwić zawarcie transakcji bez konieczności modyfikowania tego zlecenia z uwagi na
zmieniające się warunki rynkowe. Ponadto zakres rodzajów zleceń do dyspozycji inwestorów na
GPW został rozszerzony o zlecenia z nowymi typami ważności: WNF (ważne na najbliższy
fixing), WNZ (ważne na zamknięcie) lub WDC (ważne do czasu określonego przez składającego).
Nowy system transakcyjny posiada również moduł dedykowany instrumentom, dla których
istnieje obowiązek posiadania animatorów – system animatora rynku (SAR). Jedną z cech
wyróżniających ten moduł od podstawowego systemu UTP jest automatyczne zatrzymanie
handlu danym instrumentem w przypadku braku kwotowań wyznaczonego animatora rynku.

144

88

Szerzej na temat HFT w ramce 5.2.2. w rozdziale 5.2.

Narodowy Bank Polski

Infrastruktura systemu

Uruchomieniu systemu UTP towarzyszyła zmiana harmonogramu notowań instrumentów.
Zgodnie z

przyjętym

harmonogramem

notowania

instrumentów rynku terminowego

rozpoczynały się o godz. 8.45, a dla instrumentów rynku kasowego o godz. 9.00. Zakończenie
sesji na obu rynkach wraz z dogrywką, ustalono na godz. 17.05, czyli pół godziny wcześniej niż
przed 15 kwietnia 2013 r.
Od 23 września 2013 r. GPW publikuje nowy indeks WIG30, obejmujący 30 największych i
najbardziej płynnych spółek notowanych na Rynku Głównym GPW. WIG30 jest indeksem
cenowym145, a w jego skład nie może wchodzić więcej niż siedem spółek z jednej branży.
Ustalono także, że udział kapitalizacji poszczególnych podmiotów, które weszły w skład nowego
indeksu nie może przekroczyć 10%. Plany GPW przewidywały, że docelowo indeks WIG30
zastąpi indeks WIG20, który miałby być publikowany do końca grudnia 2015 r.
W 2013 r. na rynku NewConnect zwiększono wymogi i obowiązki stawiane wobec emitentów
instrumentów finansowych oraz autoryzowanych doradców. Zgodnie z Regulaminem ASO
NewConnect od 1 marca 2013 r. spółki ubiegające się o notowanie na tym rynku muszą mieć
odpowiednio rozproszony akcjonariat. Co najmniej 15% akcji objętych wnioskiem o
wprowadzenie do obrotu powinno znajdować się w posiadaniu nie mniej niż 10 akcjonariuszy, z
których każdy może posiadać maksymalnie 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
oraz nie może być podmiotem powiązanym z emitentem. Ponadto, zgodnie z nowym
regulaminem, debiutujące spółki mają obowiązek zawarcia umowy z autoryzowanym doradcą
na 3 lata, zamiast dotychczasowych 12 miesięcy, z możliwością zwolnienia z tego obowiązku
przez organizatora obrotu po upływie 1 roku. Wprowadzone w czerwcu 2013 r., w odpowiedzi
na postulaty inwestorów mniejszościowych, nowe wymogi dotyczące ubiegania się przez spółki
o notowanie akcji na NewConnect obejmowały m.in.: ustanowienie kryterium minimalnej
wartości kapitału własnego spółki w wysokości 500 tys. zł oraz obowiązek przedstawienia
zbadanego przez niezależnego audytora sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy.
Ponadto rozszerzony został zakres danych finansowych i informacji publikowanych przez te
spółki w raportach kwartalnych.
Po wprowadzeniu zmian w regulaminie rynku New Connect autoryzowani doradcy muszą
zapewnić inwestorom uczestniczącym w ofercie prywatnej spółki ubiegającej się o notowanie w
ASO szerszy zakres informacji, obejmujący m.in. omówienie dodatkowych czynników ryzyka
związanych z tą inwestycją, w tym ryzyka niewprowadzenia akcji emitenta na rynku
NewConnect. Zwiększone są także wymogi wobec podmiotów ubiegających się o wpisanie na
listę autoryzowanych doradców. Warunkiem koniecznym dokonania takiego wpisu jest
posiadanie co najmniej dwuletniego doświadczenia w zakresie prowadzenia działalności

Przy obliczaniu wartości indeksu cenowego uwzględniane są jedynie ceny zawartych transakcji (bez
dywidend).
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doradczej na rynku kapitałowym oraz brak powiązań z innym autoryzowanym doradcą.
Omawiane zmiany w regulacjach rynku NewConnect miały na celu zwiększenie przejrzystości
oraz bezpieczeństwa obrotu na tym rynku, co może pozytywnie wpłynąć na zainteresowanie
inwestorów akcjami spółek notowanymi w tym ASO.
Rynki organizowane przez spółkę BondSpot
W 2013 r. spółka BondSpot prowadziła następujące rynki obrotu instrumentami finansowymi:
 Treasury BondSpot Poland – elektroniczną platformę transakcyjną, na której odbywał się
obrót obligacjami skarbowymi nominowanymi w złotych i w euro oraz bonami skarbowymi;
platforma ta jest częścią prowadzonego przez Ministra Finansów systemu Dealerów
Skarbowych Papierów Wartościowych (DSPW),
 regulowany rynek pozagiełdowy, na którym odbywał się obrót instrumentami dłużnymi
notowanymi w ramach segmentu hurtowego platformy Catalyst (obligacje skarbowe,
komunalne, przedsiębiorstw, banków oraz listy zastawne),
 ASO w ramach hurtowego segmentu platformy Catalyst, na którym notowane były obligacje
przedsiębiorstw i banków, w tym banków spółdzielczych.
W 2013 r. uczestnikami platformy Treasury BondSpot Poland były 33 podmioty, w tym 14
mających status DSPW. Na platformie tej działało bezpośrednio 13 zagranicznych instytucji
finansowych. Na koniec 2013 r. uczestnikami regulowanego rynku pozagiełdowego BondSpot
było 16 podmiotów (13 krajowych podmiotów maklerskich i 3 banki), a uczestnikami ASO –
19 podmiotów (17 krajowych podmiotów maklerskich i 2 banki).
Rejestr Papierów Wartościowych
Rejestr Papierów Wartościowych (RPW) prowadzony przez NBP służy do obsługi transakcji
bonami skarbowymi, zawieranymi na rynku Treasury BondSpot Poland i rynku OTC, oraz
bonami pieniężnymi emitowanymi przez NBP. RPW pełni funkcję centralnego depozytu dla tych
papierów wartościowych oraz dokonuje rozliczeń i rozrachunku transakcji.
Na koniec 2013 r. rachunki bonów skarbowych w RPW miały 43 banki, BFG i KDPW, a w obrocie
bonami pieniężnymi uczestniczyły 43 banki oraz BFG. W analizowanym okresie nastąpił znaczny
spadek obrotów bonami skarbowymi (tabela 3.2), który wynikał z kontynuowania przez
Ministerstwo Finansów polityki wydłużania średniego terminu zapadalności papierów
skarbowych oraz braku tych instrumentów w obiegu od sierpnia 2013 r. Z kolei wzrost wartości
transakcji bonami pieniężnymi był związany z większą skalą emisji tych instrumentów.
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Tabela 3.2. Liczba i wartość zarejestrowanych w RPW transakcji bonami skarbowymi i bonami
pieniężnymi w latach 2010–2013
Wartość transakcji (w mld zł)

Liczba transakcji (w tys.)
2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Bony skarbowe

14,0

6,8

3,8

2,1

915,2

516,3

241,0

134,2

Bony pieniężne

0,4

0,4

0,5

0,5

3 996,1

5 201,2

5 310,9

6 899,2

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

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Według stanu na koniec 2013 r. status bezpośredniego uczestnika KDPW miało 66 podmiotów, a
liczba zarejestrowanych emitentów wyniosła 1 134, w tym 1 059 emitentów krajowych i 75
emitentów zagranicznych. W porównaniu z 2012 r. o 12,4% zwiększyła się wartość operacji
zaewidencjonowanych w KDPW (wykres 3.10).
Na koniec grudnia 2013 r. KDPW posiadał 19 połączeń operacyjnych z zagranicznymi
odpowiednikami
realizowanych

(dziesięć

przy

połączeń

współudziale

bezpośrednich

dwóch

i

dziewięć

międzynarodowych

połączeń

pośrednich

centralnych

depozytów:

Clearstream Banking Luxembourg i Euroclear Bank oraz banku powierniczego). Ponadto w
2013 r. KDPW podpisał porozumienie o współpracy z rosyjskim centralnym depozytem
papierów wartościowych.
Wykres 3.10. Wartość zaewidencjonowanych operacji i liczba zarejestrowanych emitentów w
KDPW w latach 2006–2013
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Źródło: KDPW.

W analizowanym okresie KDPW rozwijał uruchomioną w listopadzie 2012 r. usługę
repozytorium transakcji. Zgodnie z przepisami rozporządzenia EMIR dane o transakcjach
pochodnych mają być raportowane wyłącznie do repozytoriów transakcji, które uzyskają
rejestrację w ESMA. KDPW dostosował uruchomiony wcześniej system oraz strukturę
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organizacyjną spółki do nowych wymogów regulacyjnych i w maju 2013 r. złożył w ESMA
wniosek o rejestrację. Decyzją ESMA 14 listopada 2013 r. KDPW zostało zarejestrowane jako
jedno z czterech pierwszych repozytoriów transakcji w UE146. TR_KDPW uzyskało uprawnienie
do gromadzenia danych o wszystkich rodzajach transakcji pochodnych (zarówno zawieranych
na rynku regulowanym, jak i rynku OTC). Tym samym, zgodnie z przepisami wykonawczego
standardu technicznego do rozporządzenia EMIR147, na 12 lutego 2014 r. została ustalona data
wejścia w życie wymogu przekazywania zgłoszeń o zawartych transakcjach pochodnych i
szczegółowych informacjach o kontrahentach tych transakcji do repozytoriów transakcji.
Określone we wspomnianym rozporządzeniu wykonawczym KE informacje na temat transakcji
pochodnych osób prawnych z UE będą musiały być przekazywane do repozytoriów transakcji
nie później niż następnego dnia roboczego po ich zawarciu lub zmianie ich warunków.
Natomiast podmioty gospodarcze zostały zobowiązane do przekazywania od 11 sierpnia 2014 r.
informacji na temat wyceny transakcji według wartości rynkowej i złożonego zabezpieczenia.
Uczestnicy rynku mają również przekazywać raporty o transakcjach historycznych, które były
aktywne w okresie pomiędzy wejściem w życie rozporządzenia EMIR (16 sierpnia 2012 r.)
a 12 lutego 2014 r. (schemat 3.1).
Schemat 3.1. Terminy raportowania transakcji historycznych (transakcji zawartych przed 12
lutego 2014 r.) do repozytoriów transakcji
transakcje
transakcje
nieaktywne
16 sierpnia 2012 r.

transakcje
nieaktywne
12 lutego 2014 r.

transakcje
aktywne
12 lutego 2014 r.

brak
obowiązku
raportowania

transakcje zawarte przed
16
sierpnia
2012 r.
i aktywne na ten dzień

transakcje
zawarte
16 sierpnia 2012 r. lub po
tym dniu

12 lutego 2017 r.

12 lutego 2017 r.

13 maja 2014 r.

12 lutego 2014 r.

Źródło: KDPW.

Serwis internetowy ESMA, http://www.esma.europa.eu/news/PRESS-RELEASE-ESMA-registers-DDRLKDPW-Regis-TR-and-UnaVista-trade-repositories?t=326&o=home.
147 Art. 5 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1247/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. ustanawiającego
wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i częstotliwości dokonywania zgłoszeń
dotyczących transakcji do repozytoriów transakcji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem
regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji.
146

92

Narodowy Bank Polski

Infrastruktura systemu

Wypełnianie obowiązku raportowania danych o transakcjach instrumentami pochodnymi będzie
się wiązać z koniecznością posiadania przez osoby prawne zawierające takie transakcje
identyfikatora LEI (legal entity identifier)148. Został on wskazany w wydanym przez KE
wykonawczym

standardzie

technicznym

do

rozporządzenia

EMIR149

jako

jeden

z

obowiązkowych elementów raportów przekazywanych do repozytoriów transakcji. Prace nad
systemem LEI, prowadzone na forum FSB, zostały zapoczątkowane w 2011 r. Do czasu jego
pełnego wdrożenia kody identyfikacyjne nadawane podmiotom gospodarczym zgodnie z
przyjętymi standardami międzynarodowymi będą traktowane jako kody pre-LEI. W 2013 r.
KDPW podjął działania mające na celu udostępnienie usługi nadawania kodów LEI. W sierpniu
2013 r. Regulacyjny Komitet Nadzorczy (Regulatory Oversight Committee, ROC), zarządzający
globalnym systemem LEI, przyznał KDPW odpowiedni prefix, co umożliwiło mu rozpoczęcie
nadawania podmiotom gospodarczym numerów identyfikacyjnych, które w przyszłości staną się
kodami LEI. W grudniu 2013 r. ROC podjął decyzję o przyznaniu KDPW statusu jednostki
lokalnej (pre-Local Operating Unit, pre-LOU) odpowiedzialnej za wydawanie identyfikatorów
pre-LEI akceptowanych na międzynarodowych rynkach finansowych. Uczestnicy polskiego
rynku finansowego mogą zatem spełnić, korzystając z krajowej infrastruktury, wszystkie
wymogi UE w zakresie raportowania danych o transakcjach pochodnych.
W

analizowanym

okresie

KDPW

sfinalizował

prace

nad

usprawnieniem

systemu

automatycznych pożyczek papierów wartościowych, który zapobiega powstawaniu zawieszeń
rozrachunku transakcji zawieranych w obrocie zorganizowanym. Zmiany wprowadzone w tym
systemie polegały na: zapewnieniu możliwości częściowego zwrotu pożyczki, zniesieniu
anonimowości jej stron oraz zastąpieniu odkupu papierów wartościowych, w sytuacji
niedotrzymania

warunków

umowy

pożyczki,

procedurą

niezwłocznego

przekazania

zabezpieczenia pożyczkodawcy.
W 2013 r. zakończono także projekty automatyzacji obsługi praw poboru oraz automatyzacji
i standaryzacji zdarzeń korporacyjnych kwalifikowanych jako obowiązkowe reorganizacje.
Ponadto w KDPW prowadzone były prace nad wprowadzeniem automatycznego rozrachunku
w częściach i systemu negocjowanych pożyczek papierów wartościowych oraz rozbudową
systemu obsługi transakcji tri-party repo.

LEI – unikatowy w skali międzynarodowej dwudziestoznakowy kod alfanumeryczny, który jednoznacznie
identyfikuje podmioty gospodarcze zawierające transakcje instrumentami finansowymi.
149 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1247/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. ustanawiające wykonawcze
standardy techniczne w odniesieniu do formatu i częstotliwości dokonywania zgłoszeń dotyczących transakcji
do repozytoriów transakcji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w
sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów
centralnych i repozytoriów transakcji.
148
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W przyszłości na funkcjonowanie KDPW istotny wpływ będzie miało przyjęcie unijnych
wymogów wobec centralnych depozytów papierów wartościowych, jakie KE przedstawiła w
projekcie rozporządzenia w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych i w
sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych150.
Izba rozliczeniowa KDPW_CCP
W 2013 r. KDPW_CCP oferował rozliczanie transakcji zawieranych na: rynkach kasowych –
regulowanym, ASO i OTC oraz rynkach instrumentów pochodnych – regulowanym i OTC
(schemat 3.2). KDPW_CCP prowadził odrębne systemy gwarantowania rozliczeń transakcji , w
tym odpowiednio wydzielone cztery fundusze na wypadek niewykonania zobowiązań przez
uczestnika rozliczającego izby:
 fundusz

zabezpieczający

rozliczanie

transakcji

zawieranych

na

giełdowym

rynku

regulowanym prowadzonym przez GPW i transakcji zawieranych na pozagiełdowym rynku
regulowanym prowadzonym przez BondSpot,
 fundusz zabezpieczający rozliczanie transakcji zawieranych w alternatywnym systemie
obrotu prowadzonym przez GPW,
 fundusz zabezpieczający rozliczanie transakcji zawieranych w alternatywnym systemie
obrotu prowadzonym przez BondSpot oraz
 fundusz zabezpieczający rozliczanie transakcji zawieranych poza obrotem zorganizowanym
(tj. transakcji instrumentami pochodnymi OTC stopy procentowej i transakcji repo
zabezpieczonymi obligacjami skarbowymi).
Na koniec grudnia 2013 r. uczestnikami rozliczającymi KDPW_CCP wnoszącymi wpłaty do
funduszu zabezpieczającego rozliczanie transakcji zawieranych na rynku regulowanym
giełdowym prowadzonym przez GPW i transakcji zawieranych na rynku regulowanym
pozagiełdowym prowadzonym przez BondSpot było 38 podmiotów. W obszarze obsługi
instrumentów pochodnych z rynku OTC i repo uczestniczyło 8 banków krajowych, przy czym w
analizowanym okresie nie przekazały one do rozliczenia żadnej transakcji.

Wniosek. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie usprawnienia rozrachunku
papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych
oraz zmieniające dyrektywę 98/26/WE, KOM(2012) 73 wersja ostateczna, Bruksela, 7 marca 2012 r., Komisja
Europejska. Szerzej na temat projektu tej regulacji w: Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 r., Warszawa
2014, NBP, rozdział 2.2, s. 50.

150
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Schemat 3.2. Rynki obsługiwane przez KDPW_CCP i instrumenty finansowe, których rozliczanie
oferował w 2013 r.
RYNEK INSTRUMENTÓW
POCHODNYCH

RYNEK KASOWY

Rynki

Regulowany

ASO

OTC

Regulowany

OTC

Platformy
obrotu,
platformy
konfirmacji

Główny
Rynek
GPW,
Catalyst (GPW,
BondSpot)

NewConnect,
Catalyst
(GPW,
BondSpot)

Platforma
konfirmacji dla
repo, Treasury
BondSpot
Poland

Główny Rynek
GPW

OTC
(MarkitWire,
SWIFTAccord)

Instrumenty
finansowe

akcje, obligacje
skarbowe i nie
skarbowe, prawa
poboru, prawa do
akcji, certyfikaty
inwestycyjne
i
strukturyzowane,
listy
zastawne,
warranty, ETF

akcje,
prawa
do
akcji,
obligacje
nieskarbowe,
listy zastawne

repo
zabezpieczone
obligacjami
skarbowymi

kontrakty
futures,
opcje,
jednostki
indeksowe

FRA,
IRS,
OIS

Źródło: KDPW.

Usługa rozliczania transakcji przez centralnego partnera była świadczona na podstawie polskich
przepisów,

gdyż

KDPW_CCP

korzystał

z

okresu

przejściowego

przewidzianego

w

rozporządzeniu EMIR. Do 15 września 2013 r. izba miała obowiązek złożyć w KNF wniosek o
autoryzację, aby móc dalej prowadzić działalność jako CCP, w tym mieć możliwość rozliczania
transakcji instrumentami pochodnymi OTC. KDPW_CCP podjął działania służące dostosowaniu
do wymogów zdefiniowanych w rozporządzeniu EMIR i jego aktach wykonawczych: systemu
zarządzania

ryzykiem,

regulacji

wewnętrznych

procedur,

dokumentacji

i

systemów

informatycznych. 28 czerwca 2013 r. izba złożyła do KNF wniosek o udzielenie zezwolenia na
świadczenie usług rozliczeniowych jako CCP zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem. We
wniosku tym KDPW_CCP wystąpił o zgodę na prowadzenie rozliczeń transakcji pochodnych
FRA, IRS, i OIS nominowanymi w złotych, transakcji repo zabezpieczonych obligacjami
skarbowymi oraz transakcji następującymi instrumentami finansowymi znajdującymi się w
obrocie zorganizowanym: akcjami, obligacjami skarbowymi i nieskarbowymi, kontraktami
futures i opcjami na akcje i indeksy akcji, kontraktami futures na kursy walut, stawki referencyjne
WIBOR oraz obligacje skarbowe. Ponadto KDPW_CCP przygotował dla uczestników
rozliczających usługę raportowania za swoim pośrednictwem do TR_KDPW danych o zawartych
przez nich transakcjach instrumentami pochodnymi.
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W 2013 r. KDPW_CCP prowadził także prace zmierzające do wprowadzenia nettingu w
papierach wartościowych na rynku kasowym. Dzięki niemu możliwe będzie przekazywanie
przez KDPW_CCP do izby rozrachunkowej jednej instrukcji rozrachunku (zarówno w papierach
wartościowych, jak i w środkach pieniężnych) ze wszystkich operacji rozliczanych w
KDPW_CCP podczas sesji na danym koncie rozliczeniowym.

3.4. Instytucje zwiększające przejrzystość informacyjną
Biuro Informacji Kredytowej
W 2013 r. w systemie wymiany informacji BIK, w którym są gromadzone, przetwarzanie
i dystrybuowane dane o historii kredytowej klientów, uczestniczyło 47 banków komercyjnych
i banków zrzeszających banki spółdzielcze, 572 banki spółdzielcze, 55 SKOK-ów, Krajowa
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa oraz 3 firmy sektora niebankowego.
W analizowanym okresie liczba udostępnianych przez BIK raportów dotyczących klientów
indywidualnych nieznacznie wzrosła (o około 1,5%), co było związane ze wzrostem liczby
kredytów udzielonych przez banki i SKOK-i. Spadła natomiast liczba ocen scoringowych
(wykres 3.11). W strukturze wspomnianych raportów dotyczących klientów indywidualnych
przeważały tzw. raporty zarządzanie (45,8% wszystkich raportów udostępnianych przez BIK),
które służą wstępnej ocenie wiarygodności klienta w związku z oferowaniem mu kart
kredytowych oraz innych niż kredyty produktów bankowych. Raporty kredytowe, które ściśle
wiążą się z oceną zdolności kredytowej oraz wiarygodności klienta przy ubieganiu się o kredyt,
stanowiły 37,9% ogółu raportów dotyczących klientów indywidualnych, a raporty monitorujące
stan zobowiązań klienta wobec banku – 16,3%.
Wykres 3.11. Liczba raportów oraz ocen scoringowych dotyczących klientów indywidualnych
udostępnionych przez BIK w latach 2010–2013
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Źródło: BIK.
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Do systemu międzybankowej wymiany informacji o przedsiębiorcach (System Informacji BIK
Przedsiębiorca) w 2013 r. dane przekazywało piętnaście banków. Liczba zapytań o raporty z tego
systemu wzrosła z 513 tys. w 2012 r. do ponad 1,3 mln w 2013 r., co było związane
z przystąpieniem nowych uczestników do tego systemu. Na koniec grudnia 2013 r. w bazie BIK
Przedsiębiorca znajdowało się ponad 848 tys. zbiorów informacji o rachunkach kredytowych
przedsiębiorców, a liczba podmiotów, których dane zgromadzono w tym systemie, osiągnęła
prawie 1,1 mln.
Instytucje oceniające ryzyko inwestycyjne (agencje ratingowe)
W 2013 r. działająca w Polsce agencja ratingowa – Fitch Polska SA, należąca do grupy
kapitałowej globalnej agencji ratingowej Fitch Ratings, nadała ratingi dwóm nowym podmiotom
(jednemu miastu i jednemu bankowi krajowemu). Na koniec 2013 r. oceny nadane przez Fitch
Polska SA miało 47 podmiotów krajowych: Rzeczpospolita Polska, 3 województwa, 18 miast, 12
banków, 2 firmy leasingowe oraz 11 przedsiębiorstw. W lipcu 2013 r. swój oddział w Polsce
otworzyła globalna agencja ratingowa Moody’s Investors Service.

3.5. Systemy ochrony uczestników rynku
Nowelizacja ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym151, która weszła w życie
4 października 2013 r., wprowadziła możliwość udzielania przez BFG bankom krajowym
prowadzącym postępowanie naprawcze gwarancji zwiększenia funduszy własnych (tzw.
gwarancji rekapitalizacyjnej). Środki przeznaczone na ten cel będą pochodzić z funduszu
stabilizacyjnego, który zostanie utworzony z opłat ostrożnościowych wnoszonych przez banki.
Ponadto od 29 listopada 2013 r. ochroną BFG zostały objęte depozyty zgromadzone w
spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych152. BFG gwarantuje całość środków
zgromadzonych na rachunku w danym SKOK-u, tak jak w przypadku banku krajowego, do
równowartości w złotych 100 tys. euro.
W przyszłości wpływ na funkcjonowanie krajowego systemu gwarantowania depozytów będzie
mieć nowa dyrektywa w sprawie systemów gwarantowania depozytów153. Prace nad projektem
tej dyrektywy, przedstawionym przez KE w lipcu 2010 r., zakończono dopiero w grudniu 2013 r.
Były one bowiem uzależnione od osiągnięcia porozumienia w sprawie regulacji dotyczących

Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz.1012).
152 Ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz.613).
153 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 tej regulacji w
rozdziale 2.2.
151
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restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych w
UE154.
W 2013 r. na dotychczasowych zasadach funkcjonował Fundusz Gwarancyjny sektora funduszy
emerytalnych. Zasady jego działania zmienią się jednak od 1 lipca 2014 r. w związku z przyjętą
reformą systemu emerytalnego. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o organizacji i
funkcjonowaniu

funduszy

emerytalnych155

pozostanie

część

podstawowa

Funduszu

Gwarancyjnego administrowana przez KDPW, natomiast część dodatkowa funduszu, składająca
się ze środków wpłacanych przez PTE, zostanie zlikwidowana.
W 2013 r. nie dokonano istotnych zmian w działaniu Ubezpieczeniowego Funduszu
Gwarancyjnego oraz obowiązkowym systemie rekompensat prowadzony przez KDPW, który
stanowił mechanizm ochrony uczestników rynku kapitałowego. Wskazane jest jednak
wprowadzenie

modyfikacji

w

zasadach

funkcjonowania

systemu

rekompensat,

które

dostosowałyby go do zmian w strukturze rynku kapitałowego (ramka 3.1).

Ramka 3.1. Obowiązkowy system rekompensat dla inwestorów rynku kapitałowego
Obowiązkowy system rekompensat dla inwestorów rynku kapitałowego w Polsce powstał 15 stycznia
2001 r. na mocy nowelizacji ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi 1,
wynikającej z konieczności dostosowania polskiego prawa do wymogów dyrektywy 97/9/WE2.
Obecnie funkcjonowanie tego systemu, prowadzonego przez KDPW, jest regulowane przepisami
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi3.
Celem jego funkcjonowania jest zrekompensowanie inwestorom, w sytuacji upadłości krajowego
podmiotu maklerskiego (tj. domu maklerskiego lub banku prowadzącego działalność maklerską),
wartości utraconych instrumentów finansowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych
prowadzonych przez te instytucje finansowe oraz zapewnienie wypłat środków pieniężnych
zapisanych na rachunkach pieniężnych4. Ochroną systemu objęte są także papiery wartościowe oraz
inne instrumenty finansowe, będące przedmiotem obrotu zorganizowanego, zapisane na rachunkach
papierów wartościowych prowadzonych przez banki powiernicze. System rekompensat nie chroni
inwestorów przed ryzykiem błędnych decyzji inwestycyjnych, które mogą prowadzić do spadku
wartości ich aktywów finansowych.

Wniosek. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań
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.
155 Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 1997 r., nr
139, poz.934 z późn. zm.) została zmieniona ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w
związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach
emerytalnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1717). Zmiany weszły w życie 1 lutego 2014 r.
154
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Inwestorami uprawnionymi do otrzymania rekompensaty są: osoby fizyczne, osoby prawne oraz
jednostki organizacyjnie nieposiadające osobowości prawnej. W ustawie o obrocie instrumentami
finansowymi wskazano 19 kategorii podmiotów, którym nie przysługuje prawo do otrzymania
rekompensaty. Są to m.in.: Skarb Państwa, NBP, instytucje finansowe, jednostki samorządu
terytorialnego, osoby zajmujące funkcje kierownicze w niewypłacalnym podmiocie prowadzącym
działalność maklerską. Systemem ochrony nie są także objęte instrumenty finansowe zarejestrowane
na rachunkach zbiorczych prowadzonych przez krajowe instytucje finansowe dla podmiotów
zagranicznych (m.in. dla zagranicznych centralnych depozytów papierów wartościowych,
zagranicznych banków i firm inwestycyjnych).
Uczestnicy i źródła finansowania systemu rekompensat
Uczestnikami systemu rekompensat są domy maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską i
banki powiernicze. Zagraniczne podmioty prowadzące w Polsce działalność maklerską w pewnych
sytuacjach mogą być zobowiązane do uczestnictwa systemie rekompensat KDPW 5. Formalnie
uczestnikami tego systemu są także TFI prowadzące działalność w zakresie zarządzania portfelami
instrumentów finansowych (świadczące usługi asset management) oraz doradztwa inwestycyjnego6.
Źródło finansowania systemu rekompensat stanowią roczne wpłaty wnoszone przez jego uczestników
(w czterech kwartalnych ratach) oraz przychody z inwestycji uzyskane przez KDPW z tytułu
zarządzania tymi środkami. Istnieją również mechanizmy pozyskiwania środków do systemu w
sytuacjach nadzwyczajnych. Wspomniane wpłaty oraz przychody stanowią współwłasność łączną
uczestników. Środki zgromadzone w ramach systemu rekompensat nie podlegają egzekucji
prowadzonej z majątku uczestnika i mogą być wykorzystane wyłącznie na wypłaty rekompensat. Przy
określaniu wpłat oblicza się średni stan z ostatnich 12 miesięcy środków pieniężnych i średnią wartość
instrumentów finansowych (w tym także instrumentów zarejestrowanych na rachunkach zbiorczych)
przechowywanych dla inwestorów obsługiwanych przez poszczególnych uczestników systemu.
Następnie, aby obliczyć kwotę wpłaty, otrzymane w ten sposób wartości mnoży się przez stawki
procentowe ustalone przez Zarząd KDPW odrębnie dla środków pieniężnych oraz instrumentów
finansowych. Zgodnie z art. 137 ust. 1 pkt 1 i 2 przywołanej powyżej ustawy maksymalnie stawki nie
mogą przekroczyć odpowiednio 0,4% oraz 0,01%.
Na mocy obowiązujących przepisów wpłaty do systemu rekompensat wnoszą tylko ci uczestnicy,
którzy przechowują środki pieniężne i instrumenty finansowe w związku z prowadzoną działalnością
maklerską. Banki powiernicze wnoszą wpłaty naliczane tylko od średniej wartości przechowywanych
instrumentów finansowych. Tak skonstruowana podstawa naliczania składek powoduje
nierównomierną partycypację w finansowaniu systemu rekompensat. TFI świadczące usługi asset
management nie ponoszą opłat na rzecz tego systemu, mimo, że wspomniana usługa jest objęta jego
ochroną.
Podmioty maklerskie lub banki powiernicze prowadzące rachunki zbiorcze są zobowiązane do
wnoszenia wpłat do systemu rekompensat, mimo wspomnianego wyłączenia zagranicznych instytucji
finansowych (posiadaczy rachunków zbiorczych) z katalogu inwestorów objętych ochroną. Takie
rozwiązanie ma celu ochronę źródeł finansowania krajowego systemu rekompensat na wypadek,
gdyby znaczna część instrumentów finansowych stanowiących podstawę naliczania wpłat była
rejestrowana na rachunkach zbiorczych.
Na koniec 2013 r. uczestnikami krajowego systemu rekompensat inwestorów rynku kapitałowego było
99 instytucji finansowych7, przy czym tylko 53 podmioty wniosły do niego wpłaty. Wysokość wpłat
zgromadzonych w systemie rekompensat (z wyłączeniem uzyskanych pożytków) na koniec grudnia
2013 r. wyniosła 109 221 tys. zł8.
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Warunki uruchamiania wypłat z systemu rekompensat
Omawiany system działa na zasadzie koasekuracji. Zapewnia on inwestorom wypłatę rekompensaty
odpowiadającej 100% wartości utraconych instrumentów finansowych i środków pieniężnych do
równowartości w złotych kwoty 3 tys. euro oraz 90% nadwyżki ponad tę kwotę. Jednocześnie istnieje
górna granica wartości instrumentów finansowych i środków pieniężnych objętych systemem
(równowartość w złotych 22 tys. euro). W przypadku banku powierniczego rekompensata jest
wypłacana tylko w odniesieniu do utraconych instrumentów finansowych zapisanych na rachunku
papierów wartościowych. Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami, inwestorowi przysługuje tylko jedna
rekompensata niezależnie od liczby posiadanych przez niego rachunków papierów wartościowych i
rachunków pieniężnych. Ponadto inwestor zachowuje prawo do dochodzenia od masy upadłości lub
krajowego podmiotu maklerskiego swoich roszczeń ponad górną wysokość środków objętych
systemem rekompensat.
Zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi wypłaty z systemu rekompensat są
uruchamiane w następujących przypadkach:
− ogłoszenia upadłości banku prowadzącego działalność maklerską, domu maklerskiego lub banku
powierniczego,
− prawomocnego oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek
wspomnianych podmiotów nie wystarcza nawet na opłacenie kosztów postępowania,
− stwierdzenia przez KNF, że krajowy podmiot maklerki oraz bank powierniczy nie są w stanie z
powodów ściśle związanych z sytuacją finansową, wykonać ciążących na nim zobowiązań
wynikających z roszczeń inwestorów i nie jest możliwe ich wykonanie w najbliższym czasie.
Istotne znaczenie dla funkcjonowania omawianego systemu rekompensat mają rozwiązania przyjęte w
rozporządzeniu Ministra Finansów z 20 listopada 2009 r9. oraz w nowelizacji ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi z 16 kwietnia 2011 r10. Wspomniane rozporządzenie zobowiązało
podmioty maklerskie do przechowywania lub rejestrowania aktywów klienta w taki sposób, aby
możliwe było w każdej chwili ich wyodrębnienie od ich aktywów własnych. Z kolei przywołana
nowelizacja ustawy wprowadziła przepisy, zgodnie z którymi środki zgromadzane na rachunkach
pieniężnych są wyłączone z masy upadłości w sytuacji ogłoszenia upadłości krajowego podmiotu
maklerskiego oraz nie podlegają zajęciu przez komornika w razie wszczęcia postępowania
egzekucyjnego.
Rozwiązania te oznaczają, że ogłoszenie upadłości przez krajowy podmiot maklerski lub bank
powierniczy nie powoduje każdorazowo uruchomienia wypłat z systemu rekompensat, ponieważ
instrumenty finansowe i środki pieniężne inwestorów podlegają wyłączeniu z masy upadłości tych
instytucji finansowych. Aktywa te są bezpośrednio przekazywane inwestorowi najczęściej przez
syndyka masy upadłościowej. Wszczęcie wypłat rekompensat następuje tylko w sytuacji, w której
uczestnik systemu rekompensat ogłosił upadłość i nie jest w stanie zrealizować swoich zobowiązań
wynikających z roszczeń inwestorów, np. wskutek defraudacji, nieuprawnionego zbycia aktywów
klienta, złej administracji powierzonych aktywów. Analogiczne zasady uruchomienia systemu
rekompensat dotyczą banków powierniczych w odniesieniu do instrumentów finansowych
zapisanych na rachunkach papierów wartościowych.
Prawdopodobne zmiany w funkcjonowaniu systemu rekompensat
W historii funkcjonowania systemu rekompensat na krajowym rynku kapitałowym miało miejsce
jedno zdarzenie, które spowodowało wszczęcie procedury wypłat rekompensat. Było nim ogłoszenie
upadłości podmiotu WGI Dom Maklerski. Na wypłaty z systemu rekompensat inwestorom
przekazano blisko 31 mln zł11. Doświadczenia związane z upadłością tego domu maklerskiego
ujawniły potrzebę usprawnienia organizacji procesu wypłaty rekompensat (m.in. skrócenia
ustawowych terminów zgłaszania roszczeń przez inwestorów do systemu rekompensat oraz
ustawowego uregulowania relacji pomiędzy podmiotem sporządzającym listę inwestorów a KDPW).
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Konieczne są także zmiany w modelu finasowania systemu rekompensat. Polegałaby one na
wprowadzeniu obowiązku wnoszenia rocznych wpłat do systemu rekompensat przez uczestników
systemów nieprzechowujących aktywa klientów, tj. TFI prowadzących działalność w zakresie
zarządzania portfelami instrumentów finansowych i doradztwa inwestycyjnego oraz firm
inwestycyjnych świadczących wyłącznie usługi asset management. Ponadto zmiany wymaga sposób
naliczania wpłat, tak aby wszyscy uczestnicy wnosili opłaty od każdej działalności objętej ochroną
systemu. Ewentualne zmiany w funkcjonowaniu systemu rekompensat mogą wynikać także z
rozwiązań przyjmowanych w prawie UE.
Ustawa z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych, ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych, ustawy - Prawo o
publicznym obrocie papierami wartościowymi, ustawy - Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych,
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw
państwowych - w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej (Dz.U. z 2000 r., nr 122, poz. 1315 z póź. zm.).
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 97/9/WE z dnia 3 marca 1997 r. w sprawie systemów rekompensat dla
inwestorów (Dz. Urz. UE L84 z 1997 r., s. 22).
3 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 94).
4 Na rachunkach pieniężnych, które mogą prowadzić wyłącznie domy maklerskie oraz banki prowadzące działalność
maklerską, ewidencjonowane są środki pieniężne klientów związane z obrotem instrumentami finansowymi.
5 Zagraniczna firma inwestycyjna prowadząca działalność w Polsce w formie oddziału nie jest zobowiązana do
partycypacji w krajowym systemie rekompensat, o ile system ochrony uczestników rynku kapitałowego utworzony w
kraju siedziby tej firmy spełnia wymagania określone ustawie o obrocie instrumentami finansowymi. Z kolei
zagraniczna osoba prawna mająca siedzibę na terytorium państwa należącego do OECD lub WTO, podlega warunkowo
obowiązkowi uczestnictwa w systemie rekompensat KDPW, w sytuacji, gdy nie istnieje system rekompensat w
państwie jej siedziby lub system ten nie zapewnia ochrony w wysokości określonej w ustawie o obrocie instrumentami
finansowymi.
6 Art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 157).
7 W systemie ewidencji systemu rekompensat zarejestrowane jest 105 instytucji, spośród których 6 uczestników to banki
prowadzące jednocześnie działalność maklerską i powierniczą.
8 KDPW,
Raport 2013, Warszawa KDPW, opracowanie dostępne na stronie: http://www.kdpw.pl/pl/KDPW/
publikacje/Strony/RaportyRoczne.aspx
9 Rozporządzanie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm
inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków
powierniczych (Dz.U. z 2009 r., nr 204, poz. 1577). Wspomniany akt prawny został zastąpiony rozporządzeniem
Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków,
o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz.U. z
2012 r., poz. 1078). Przepisy prawa w zakresie przechowywania lub rejestrowania aktywów klienta nie uległy zmianie.
10 Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. z 2011 r., nr 234, poz. 1391).
11 Informacja prasowa. Komunikat w sprawie WGI, Warszawa 2008, uchwała nr 244/08 Zarządu Krajowego Depozytu
Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie przekazania Syndykowi masy upadłości WGI Dom
Maklerski S.A. kwot z systemu rekompensat na wypłatę rekompensat inwestorom. Materiały dostępne na stronie
www.kdpw.pl.
1
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4. Instytucje finansowe
4.1. Banki
Na koniec 2013 r. aktywa sektora bankowego wyniosły około 1,4 bln złotych, co stanowiło blisko
85% PKB Polski. W 2013 r. aktywa banków wzrosły w tempie zbliżonym do 2012 r., ale istotnie
wolniej niż w latach 2010–2011. Było to głównie wynikiem spowolnienia gospodarczego, które
miało miejsce w dwóch ostatnich latach.
Tempo wzrostu kredytów dla sektora niefinansowego – największej pozycji w aktywach
bilansów banków – pozostało dodatnie. Jednocześnie było ono zróżnicowane w poszczególnych
kategoriach kredytów. Tempo wzrostu kredytów mieszkaniowych systematycznie spadało od
2008 r., ale w 2013 r. nadal było dodatnie. Wartość kredytów dla przedsiębiorstw nie zmieniła się,
natomiast portfel kredytów konsumpcyjnych wzrósł w 2013 r. po blisko dwuletnim okresie
spadku jego wartości.
Głównym źródłem finansowania akcji kredytowej były depozyty gospodarstw domowych i
przedsiębiorstw. W 2013 r. banki zwiększyły ich udział w strukturze finansowania, koncentrując
ofertę depozytową na rachunkach bieżących i oszczędnościowych. Jednocześnie banki
kontynuowały ograniczanie skali finansowania zagranicznego zapoczątkowane w 2011 r.
Pomimo spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego, spadku stóp procentowych i konkurencji
o depozyty klientów, wynik finansowy netto sektora bankowego w 2013 r. był w ujęciu
nominalnym zbliżony do rekordowo wysokich wyników osiągniętych w 2011 i 2012 r. Zysk ten
został jednak wypracowywany przy większej skali działalności bankowej i wyższych kapitałach.
Zyskowność sektora bankowego (mierzona wskaźnikami zysku do aktywów i zysku do
funduszy własnych) w latach 2012–2013 stopniowo się więc obniżała, niemniej nadal znajdowała
się na relatywnie wysokim poziomie, szczególnie w porównaniu z pozostałymi krajami
europejskimi.
Banki zatrzymały dużą część zysków, co wraz z kapitałami pozyskanymi z emisji akcji
przyczyniło się do wzrostu ich współczynników wypłacalności. W strukturze funduszy
własnych dominowały fundusze najwyższej jakości, a porównywalnym do średniej w krajach UE
poziomom współczynnika wypłacalności towarzyszyła niska dźwignia finansowa i blisko
dwukrotnie wyższa relacja aktywów ważonych ryzykiem do aktywów ogółem. Zapewniło to
bankom wysoką odporność na szoki, na co wskazują m.in. wyniki testów warunków skrajnych
prowadzonych przez NBP i KNF.
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4.1.1. Ewolucja struktury sektora bankowego
Procesy przejęć i fuzji w polskim sektorze bankowym w ostatnich latach wynikały głównie z
pogorszenia sytuacji zagranicznych podmiotów dominujących banków krajowych. Niektóre
banki matki były zobowiązane do spłaty pomocy publicznej uzyskanej w trakcie kryzysu
finansowego lat 2008–2009, co wymuszało sprzedaż części pomiotów grupy i koncentrację
działalności na ich rynkach macierzystych. Ceny sprzedaży pakietów kontrolnych banków
działających w Polsce świadczą o zainteresowaniu polskim rynkiem ze względu na wysoką
ocenę fundamentów gospodarki i perspektyw jej stabilnego wzrostu, jak również na wysoką
zyskowność samych banków.
Wycofanie się z polskiego rynku kilku banków zachodnioeuropejskich oraz związane z tym
procesy fuzji i przejęć w latach 2009–2013 zmieniły strukturę własnościową sektora bankowego,
w tym także pod względem geograficznym (wykres 4.1.1). W okresie tym 10 banków zmieniło
zagranicznego inwestora strategicznego156. W 2013 r. do najważniejszych zmian należało
połączenie dwóch podmiotów należących do Banco Santander, dzięki któremu powstał trzeci co
do wielkości bank na rynku krajowym. Przejęcie przez Banco Santander trzech średniej wielkości
banków157 w ostatnich latach podniosło istotnie udział inwestorów hiszpańskich w strukturze
własnościowej sektora i niemal całkowicie wyeliminowało z niej inwestorów z Belgii i Irlandii 158.
Procesy konsolidacyjne nie zaburzyły jednak ciągłości działalności bankowej, a także nie
wpłynęły w sposób zauważalny na zakres oferty i poziom stosowanych przez banki cen.
Od 2009 r. zwiększa się znaczenie w aktywach sektora bankowego banków kontrolowanych
przez inwestorów krajowych, w tym banków spółdzielczych, oraz banków kontrolowanych
przez skarb państwa (tabela 4.1.1). Przyczyniło się do tego m.in. istotne zwiększenie skali
działalności Banku Gospodarstwa Krajowego realizującego programy rządowe159. Podobne

Szczegóły zmian w strukturze właścicielskiej sektora bankowego w latach 2009–2012 opisane są
w poprzednich edycjach opracowania.
157 W 2010 r. Santander Consumer Bank przejął kontrolę nad AIG Bank Polska, a w kolejnym roku włączył go do
swojej struktury poprzez przejęcie całego majątku. W 2011 r. Banco Santander przejął kontrolę nad Bankiem
Zachodnim WBK, który w 2013 r. połączył się z Kredyt Bankiem poprzez przeniesienie jego całego majątku na
BZ WBK.
158 Na koniec 2013 r. funkcjonowały niewielkie oddziały instytucji kredytowych mających siedzibę w tych krajach
o łącznym udziale w sektorze bankowym nieprzekraczającym 0,1%.
159 M.in. Inwestycje Polskie, Rodzina na swoim, program wspierania przedsiębiorczości z wykorzystaniem
gwarancji i poręczeń BGK, program wspierania budownictwa socjalnego (pełna lista programów rządowych
jest dostępna pod adresem: http://bgk.com.pl/programy-rzadowe-4). BGK uczestniczy również w finansowaniu
różnych przedsięwziąć przy wykorzystaniu środków z UE, np. w inicjatywie JEREMIE i JESSICA (pełna lista
jest dostępna pod adresem: http://bgk.com.pl/przedsiebiorstwa). W latach 2009–2013 aktywa BGK wzrosły o
84%, podczas gdy aktywa całego sektora bankowego o 33%.
156
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zmiany obserwowano w innych krajach CEE5160. W latach 2008–2012 średni udział banków
zagranicznych w sektorze bankowym tego regionu obniżył się z 75 do 69%161.
Wykres 4.1.1. Struktura dominujących inwestorów w sektorze bankowym w Polsce w podziale
na kraje pochodzenia kapitału właścicielskiego
A. 2009 r.
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Źródło: NBP.

Po silnym spadku aktywów oddziałów instytucji kredytowych w 2011 r., związanym z
uzyskaniem przez Polbank EFG statusu banku, w 2013 r. udział tych instytucji w rynku
nieznacznie wzrósł w wyniku przekształcenia dwóch dotychczas działających banków w
oddziały162. Odziały instytucji kredytowych, choć liczne, mają jednak niewielki udział w łącznych
aktywach sektora (2,3% na koniec 2013% r.).
Przeprowadzone w ostatnich latach fuzje podniosły nieznacznie wskaźnik koncentracji sektora
bankowego, jednak w stopniu niepogarszającym zauważalnie warunków konkurencji.
Najnowsze badania wskazują, że intensywność konkurencji w sektorze bankowym w Polsce
należy do najwyższych w UE (ramka 4.1.1).

160

Do grupy CEE5 zaliczono: Bułgarię, Polskę, Czechy, Rumunię i Węgry.
Wyliczenia na podstawie danych EBC (Monetary and Financial Statistics).
162 DZ Bank Polska został przekształcony w DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Oddział w
Polsce, a RCI Bank Polska w RCI Banque Oddział w Polsce.
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Tabela 4.1.1. Struktura własnościowa sektora bankowego w latach 2006-2013
Liczba banków
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Sektor bankowości komercyjnej
1. Banki komercyjne prowadzące działalność operacyjną1

60

61

67

64

67

66

68

67

1.1. Banki krajowe

48

47

49

46

46

45

43

39

4

4

4

4

4

4

4

4

42

43

45

42

42

41

39

35

4

3

3

3

2

4

3

42

− zagranicznego

40

40

42

39

40

37

36

313

1.2. Oddziały instytucji kredytowych

12

14

18

18

21

21

25

284

2. Banki komercyjne nieprowadzące działalności
operacyjnej

5

6

6

6

6

6

6

6

- z tego oddziały instytucji kredytowych

0

1

1

1

1

1

1

1

1.1.1. Z przewagą kapitału państwowego
1.1.2. Z przewagą kapitału prywatnego:
− polskiego

Sektor bankowości spółdzielczej5
3. Banki zrzeszające
4. Banki spółdzielcze prowadzące działalność operacyjną
5. Banki spółdzielcze nieprowadzące działalności
operacyjnej
Sektor bankowy (1 + 3 + 4)

3

3

3

3

3

2

2

2

584

581

579

576

576

574

572

571

3

3

3

1

1

1

1

1

647

645

649

643

645

642

642

640

2009

2010

2011

2012

2013

Udział w aktywach sektora bankowego (w %)
2006

2007

2008

Sektor bankowości komercyjnej
1. Banki komercyjne prowadzące działalność operacyjną1

91,5

91,7

92,7

92,2

91,7

91,8

91,4

90,8

1.1. Banki krajowe

88,4

87,7

87,3

87,0

87,0

89,6

89,3

88,5

1.1.1. Z przewagą kapitału państwowego

19,8

18,4

17,3

20,7

21,5

22,2

23,0

22,3

1.1.2. Z przewagą kapitału prywatnego:

68,6

69,3

70,0

66,3

65,5

67,4

66,4

66,2

2,0

2,5

3,0

3,3

3,9

4,6

5,0

5,3

66,6

66,9

67,0

63,0

61,6

62,8

61,4

60,9

3,1

4,0

5,4

5,2

4,7

2,2

2,1

2,3

− polskiego
− zagranicznego
1.2. Oddziały instytucji kredytowych

Sektor bankowości spółdzielczej

5

3. Banki zrzeszające

2,3

2,1

1,9

2,0

2,2

2,1

2,2

2,3

4. Banki spółdzielcze prowadzące działalność operacyjną

6,2

6,2

5,4

5,8

6,1

6,1

6,4

6,9

Bez banków zrzeszających banki spółdzielcze.
2 Getin Noble Bank przejął Dexia Komunalkredit Bank Polska i zmienił jego nazwę na BPI Bank Polskich
Inwestycji.
3 Bank Zachodni WBK przejął Kredyt Bank, Polski Bank Przedsiębiorczości przejął FM Bank, DZ Bank Polska i
RCI Bank Polska zostały przekształcone w oddziały instytucji kredytowych.
4 Działalność rozpoczęły oddziały następujących banków: DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank,
Euroclear Bank SA/NV, Intesa Sanpaolo S.p.A., RCI Banque i Western Union International Bank GmbH.
Działalność zakończyły oddziały banków: CSPL Credit Suisse (Luxembourg) i Credit Agricole Corporate and
Investment.
5 Banki spółdzielcze, z wyjątkiem Krakowskiego Banku Spółdzielczego, zrzeszone są w Banku Polskiej
Spółdzielczości (364 banków) lub w SGB-Banku (206 banków).
1

Źródło: NBP.

106

Narodowy Bank Polski

Instytucje finansowe

Ramka 4.1.1. Zmiany koncentracji i konkurencji w Polsce i UE
Procesy konsolidacyjne w sektorze bankowym w Polsce zintensyfikowały się w wyniku kryzysu na
rynkach globalnych. Fuzje i przejęcia jedynie nieznacznie zwiększyły koncentrację sektora bankowego
w Polsce (wykres I). Niskie poziomy jej miar, takich jak wskaźników CR5 i HHI (Herfindahl-Hirschman
Index), lokują Polskę wśród państw członkowskich UE o najsłabiej skoncentrowanych sektorach
bankowych. Wskaźniki te są znacznie niższe niż średnie dla państw strefy euro i dla grupy nowych
państw, które przystąpiły do UE w 2004 r. lub 2007 r.1. Wynika to m.in. z szybkiego wzrostu aktywów
małych i średnich banków przed pojawieniem się w Polsce skutków kryzysu finansowego lat 2008–
2009.
Wykres I. Wskaźniki koncentracji w grupach państw członkowskich UE (lewy panel) i w
poszczególnych krajach (prawy panel)
A. Wskaźniki CR5 i HHI
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Uwaga: EURO i NMS – średnie ważone aktywami krajowych sektorów bankowych, odpowiednio, dla państw strefy
euro według stanu z 2004 r. i dla nowych państw członkowskich.
Źródło: EBC (Structural Financial Indicators), NBP.

Zrównoważoną strukturę polskiego sektora bankowego i brak istotnych ograniczeń dla konkurencji na
rynku bankowym potwierdzają publikowane przez Bank Światowy wskaźniki Boone`a i statystyki H2.
Wskazują one, że poziom intensywności konkurencji był jednym z najwyższych w Europie (wykres II).
Wykres II. Wskaźnik intensywności konkurencji Boone`a (lewy panel) i średnia wartość statystyki H w
latach 2010–2011 (prawy panel)
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Źródło: Bank Światowy (Global Financial Development Database).

Z kolei, badanie sektorów bankowych państw Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2002–20103
prowadzone na zlecenie KE, wykazało, że przed kryzysem finansowym intensywność konkurencji we
wszystkich krajach stopniowo wyrównywała się. Na skutek kryzysu uległy one zróżnicowaniu. W
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Polsce średnia wartość użytej w badaniu miary intensywności konkurencji, tj. wskaźnika Lernera4,
należała do najniższych w Europie Środkowo-Wschodniej (wykres III).
Wykres III. Wskaźnik siły rynkowej Lernera w państwach Europy Centralnej i Wschodniej
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Uwaga: CEE – średnia dla wszystkich badanych krajów z Europy Środkowo-Wschodniej.
Źródło: Efthyvoulou G., Yildirim C., Market power in CEE banking sectors and the impact of the global financial
crisis, Journal of Banking & Finance, Vol. 40, 2014, s. 11–27.

Cytowane badania i dostępne dane wskazują na relatywnie wysoką konkurencję w polskim sektorze
bankowym oraz brak premii monopolistycznej, która przyczyniałaby się do stosowania przez banki
wyższych prowizji i marż na kredytach dla sektora niefinansowego.
NMS – państwa, które przystąpiły do UE w 2004 r. lub 2007 r., EURO – państwa należące do strefy euro w 2004 r.
Wskaźnik Boone`a mierzy zależność pomiędzy przyrostem dochodu (lub udziału w rynku) a przyrostem kosztów
jednostkowych produkcji. Przyjmuje zazwyczaj wartości ujemne, gdyż w bardziej konkurencyjnym otoczeniu dodatkowy
przyrost zysku lub udziału w rynku wymaga coraz większego przyrostu kosztów produkcji. Statystyka H (inaczej
wskaźnik Panzar-Rose`a) jest miarą elastyczności przychodów względem cen nakładów produkcji. Przyjmuje wartości od
-∞ do 1, gdzie 1 oznacza rynek z doskonałą konkurencją, a wartości mniejsze od 0 rynek, na którym funkcjonuje monopol
lub oligopol. Wartości dodatnie oznaczają stan pośredni, tzw. konkurencję monopolistyczną.
3 Efthyvoulou G., Yildirim C., Market power in CEE banking sectors and the impact of the global financial crisis, Journal of
Banking & Finance, Vol. 40, 2014, s. 11–27.
4 Wskaźnik Lernera mierzy stopień siły rynkowej przedsiębiorstwa , o której stanowi relacja ceny produktu pomniejszona o
jego koszt krańcowy do ceny produktu. Większa wartość wskaźnika sygnalizuje o zwiększającej się sile rynkowej
przedsiębiorstwa.
1
2

4.1.2. Zmiany w strukturze aktywów banków
W 2013 r. aktywa polskiego sektora bankowego wzrosły o około 4,2%. Tempo wzrostu było
zbliżone do 2012 r., ale istotnie niższe niż obserwowane w latach 2010–2011 (średnio około 11%).
Niższe tempo wzrostu aktywów było związane ze spowolnieniem gospodarczym, które miało
miejsce w Polsce w dwóch ostatnich latach. Sektor bankowy rozwijał się jednak nieco szybciej niż
cała gospodarka i w konsekwencji relacja aktywów banków do PKB wzrosła i na koniec 2013 r.
wyniosła około 85% (wykres 4.1.2).
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Wykres 4.1.2. Aktywa sektora bankowego w latach 2006-2013
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Istotna zależność tempa wzrostu aktywów sektora bankowego od ogólnej sytuacji gospodarczej
wynika w dużym stopniu z dominującego udziału kredytów dla sektora niefinansowego w
strukturze aktywów banków. Udział ten od kilku lat pozostaje relatywnie stabilny i na koniec
2013 r. wyniósł około 56% (wykres 4.1.3), czyli znacznie więcej niż w sektorach bankowych
krajów strefy euro (ramka 4.1.2). Tempo wzrostu gospodarczego wpływa z jednej strony na
popyt na kredyt, a z drugiej strony jest także jednym z głównych czynników oddziałujących na
politykę kredytową banków163.
Wykres 4.1.3. Struktura aktywów sektora bankowego w latach 2008-2013
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163

Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych - edycje z lat 2004–2013,
Warszawa 204-2013, NBP.
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W 2013 r. tempo wzrostu kredytów dla sektora niefinansowego nieznacznie spadło w
porównaniu do 2012 r. i wyniosło około 2,9% (wykres 4.1.4)164. Warto zauważyć, że od wybuchu
światowego kryzysu finansowego w 2008 r. wzrost kredytów ogółem pozostaje w Polsce
dodatni, w przeciwieństwie do wielu innych europejskich sektorów bankowych (ramka 4.1.2).
Sytuacja w poszczególnych kategoriach kredytów była jednak istotnie zróżnicowana.
Wykres 4.1.4. Tempo wzrostu (r/r) wybranych kategorii kredytów dla sektora niefinansowego w
latach 2008-2013
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Źródło: NBP.

W 2013 r. doszło do wyraźnego ożywienia na rynku kredytów konsumpcyjnych, po około
dwuletnim okresie spadku wartości portfela tych kredytów. Tempo wzrostu kredytów
konsumpcyjnych spadało od 2008 r. a od końca 2011 r. było ujemne. Poza czynnikami o
charakterze popytowym do spadku akcji kredytowej w tym segmencie rynku przyczyniło się
istotne zaostrzenie polityki kredytowej przez banki w latach 2008–2010 (wykres 4.1.5). Było ono
związane zarówno z czynnikami regulacyjnymi (wprowadzenie Rekomendacji T w 2010 r.165), jak
i samoregulacją banków. Wysokie koszty ryzyka kredytowego związane z kredytami
konsumpcyjnymi udzielonymi w okresie łagodnej polityki kredytowej skłoniły banki do
zaostrzenia kryteriów i warunków udzielania nowych kredytów.
Do zmiany sytuacji na rynku kredytów konsumpcyjnych w 2013 r. przyczyniło się przyjęcie w
lutym zmienionej Rekomendacji T. W opinii banków był to główny czynnik wpływający na

Wszystkie przytaczane w tym rozdziale dane na temat wzrostu kredytów dotyczą danych po wyłączeniu
wpływu zmian kursu walutowego.
165 Rekomendacja T dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji
kredytowych wprowadziła, między innymi, wymogi określające zasady analizowania zdolności kredytowej
klientów i ograniczenia poziomu ogólnego zadłużenia kredytobiorcy w odniesieniu do jego dochodów.
164
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złagodzenie ich polityki kredytowej w II i III kwartale 2013 r.166. W konsekwencji od marca 2013 r.
wartość kredytów konsumpcyjnych zaczęła rosnąć, a na koniec roku roczne tempo wzrostu tych
kredytów wyniosło 2,4%167.
Wykres 4.1.5. Skumulowany indeks zmiany kryteriów polityki kredytowej w latach 2003-2013
A. Kredyty dla gospodarstw domowych

B. Kredyty dla przedsiębiorstw
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Uwaga: wzrost indeksu oznacza łagodzenie polityki kredytowej w danym okresie, spadek – zaostrzenie.
Źródło: NBP.

Tabela 4.1.2. Wybrane rodzaje kredytów dla gospodarstw domowych w latach 2011-2013
Wartość (w mld zł)

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

Wzrost r/r (w %)

Rodzaj kredytu
2011

2012

2013

Konsumpcyjne

134,5

128,3

131,4

-2,3

-4,6

2,5

-3,3

-4,1

2,4

Mieszkaniowe złotowe

119,8

141,5

165,4

22,8

18,2

16,9

22,8

18,2

16,9

Mieszkaniowe walutowe

194,2

174,8

165,4

16,9

-10,0

-5,4

2,2

-3,3

-5,5

75,4

79,9

84,9

13,6

6,0

6,2

12,5

6,5

6,2

523,9

524,5

547,1

12,0

0,1

4,3

6,3

2,9

4,2

Pozostałe
Ogółem

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Uwaga: dane dla rezydentów.
Źródło: NBP.
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Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych - edycje z III i IV
kwartału 2013 r., Warszawa 2013, NBP.
167 Na obserwowane tempo wzrostu stanu kredytów konsumpcyjnych miały wpływ także włączenie w struktury
jednego z banków należącej do niego firmy pożyczkowej oraz sprzedaż wierzytelności przez niektóre banki. Po
uwzględnieniu wpływu obu tych czynników roczne tempo wzrostu kredytów konsumpcyjnych byłoby wyższe
o około 2 pkt proc.
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Akcja kredytowa na rynku kredytów mieszkaniowych w 2013 r. była stabilna. Średnie miesięczne
przyrosty kredytów były nieznacznie niższe niż w 2012 r., a roczne tempo wzrostu wyniosło na
koniec roku około 4,4%168. Tempo wzrostu kredytów mieszkaniowych systematycznie spada od
2008 r., który zakończył okres boom’u na rynku kredytów mieszkaniowych (w szczególności
kredytów walutowych). Jednocześnie od końca 2011 r. akcja kredytowa koncentruje się niemal
wyłącznie na kredytach złotowych. W konsekwencji począwszy od 2012 r. systematycznie obniża
się stan kredytów walutowych, co wynika z ich spłaty. Udział kredytów walutowych w portfelu
kredytów mieszkaniowych spadł o około 20 pkt proc. od 2008 r., w którym osiągnął najwyższą
wartość (wykres 4.1.6). Nadal jednak na koniec 2013 r. kredyty walutowe stanowiły około
połowę portfela kredytów mieszkaniowych.
Wykres 4.1.6. Struktura walutowa kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych
(według stanów na koniec okresu)
A. 2008
1,3%

B. 2013
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Uwaga: dane dla rezydentów i nierezydentów.
Źródło: NBP.

Na rozwój sytuacji na rynku kredytów mieszkaniowych w 2013 r. mogły mieć wpływ planowane
na 2014 r. zmiany w regulacjach i programach rządowych dotyczących rynku nieruchomości
(rozdział 2.1.2). Nowelizacja Rekomendacji S, zaostrzająca m.in. nadzorcze wymagania dotyczące
maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika LtV, mogła skłonić niektórych kredytobiorców do
zaciągnięcia kredytu przed jej wejściem w życie. Z drugiej strony, zapowiadane wprowadzenie
programu Mieszkanie dla Młodych mogło oddziaływać w kierunku odłożenia decyzji o zakupie
mieszkania przez innych potencjalnych kredytobiorców.

Miesięczne przyrosty kredytów mieszkaniowych nie dają pełnego obrazu akcji kredytowej z uwagi na spłaty
kapitału istniejących kredytów. Ze względu na efekt rosnącego średniego wieku portfela kredytów
mieszkaniowych kapitał kredytów udzielonych w przeszłości spłacany jest coraz szybciej, czemu sprzyja
dominujący udział kredytów spłacanych metodą równej raty i o zmiennym oprocentowaniu indeksowanym do
stawek rynkowych.
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W 2013 r. stan kredytów dla przedsiębiorstw zmienił się nieznacznie. Analizy NBP wskazują, że
tempo wzrostu kredytów dla przedsiębiorstw jest najbardziej ze wszystkich kategorii kredytów
związane z ogólną sytuacją gospodarczą i z opóźnieniem około czterech kwartałów reaguje na
zmiany w tempie wzrostu PKB169. Spadek tempa wzrostu tych kredytów w 2012 r. i 2013 r. można
więc bezpośrednio wiązać ze spowolnieniem gospodarczym i zmniejszonym popytem
inwestycyjnym.
Tabela 4.1.3. Wybrane rodzaje kredytów dla przedsiębiorstw w latach 2011-2013
Wartość (w mld zł)

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

Wzrost r/r (w %)

Rodzaj kredytu
2011
Inwestycyjne
O charakterze bieżącym
Pozostałe
Ogółem

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

79,3

77,3

83,9

27,6

-2,6

8,5

23,5

-0,4

8,3

102,4

107,9

103,3

15,3

5,3

-4,2

13,1

6,7

-4,3

57,3

58,9

57,5

8,2

2,7

-2,4

3,8

5,8

-2,8

239,1

244,1

244,7

17,2

2,1

0,2

13,9

4,1

0,0

Źródło: NBP.

W drugiej połowie 2013 r. doszło jednak do pewnego ożywienia na rynku kredytów dla
przedsiębiorstw, w szczególności kredytów inwestycyjnych. W konsekwencji na koniec 2013 r.
tempo wzrostu kredytów inwestycyjnych wyniosło 8,3%. Mogło być to związane z sygnałami
poprawy koniunktury i wzrostu popytu inwestycyjnego, na co wskazywały badania ankietowe
przedsiębiorstw170 i dane z rachunków narodowych za drugą połowę 2013 r.
Zadłużenie przedsiębiorstw z tytułu kredytów o charakterze bieżącym obniżyło się w
porównaniu z 2012 r. Stało się tak pomimo rozpoczęcia przez BGK w marcu 2013 r. programu
gwarancji de minimis. Do końca 2013 r. banki udzieliły około 12 mld zł kredytów z tą gwarancją.
W tym czasie (marzec – grudzień 2013 r.) zadłużenie sektora MSP z tytułu kredytów obrotowych
zmniejszyło się jednak o około 3,8 mld zł. Od listopada 2013 r. program de minimis objął także
kredyty inwestycyjne.
Opisane wyżej zróżnicowane tempo wzrostu akcji kredytowej w poszczególnych segmentach
rynku miało wpływ na powolne zmiany struktury portfela kredytowego (wykres 4.1.7). Istotne
obniżenie tempa wzrostu kredytów dla gospodarstw domowych po wybuchu światowego
kryzysu finansowego wraz z relatywnie wysokim wzrostem kredytów dla przedsiębiorstw w
2011 r. zahamowało tempo pogłębiania się monokultury działalności banków (wykres 4.1.8),

169

Raport o stabilności systemu finansowego - wydania z 2012 r. i 2013 r., Warszawa 2012 i 2013, NBP.
Szybki Monitoring NBP. Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu
koniunktury w IV kw. 2013 r. oraz prognoz na I kw. 2014 r., Warszawa 2014, NBP.

170
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tj. rosnącej koncentracji na kredytowaniu gospodarstw domowych (w szczególności w segmencie
kredytów mieszkaniowych) przy spadku znaczenia kredytowania przedsiębiorstw. Ponowne
spowolnienie wzrostu kredytów dla przedsiębiorstw wraz z ożywieniem akcji kredytowej na
rynku kredytów konsumpcyjnych w 2013 r. przełożyły się jednak na ponowny spadek znaczenia
finansowania przedsiębiorstw w działalności banków, co można uznać za niekorzystne z punktu
widzenia zrównoważonego rozwoju gospodarczego.
Wykres 4.1.7. Struktura kredytów dla sektora niefinansowego w latach 2003-2013
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Uwaga: dane dla rezydentów.
Źródło: NBP.

Wykres 4.1.8. Udział kredytów mieszkaniowych w kredytach dla gospodarstw domowych oraz
relacja kredytów dla gospodarstw domowych do kredytów dla sektora niefinansowego w latach
2003–2013
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Źródło: NBP.
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Porównywalny z 2012 r. wzrost aktywów banków w 2013 r. mimo niższego tempa wzrostu
kredytów był głównie efektem istotnego zwiększenia portfela dłużnych papierów wartościowych
(tabela 4.1.4). Portfel bonów pieniężnych NBP wzrósł o około 16%, a obligacji skarbowych o
około 20%. Wartość bonów pieniężnych w aktywach krajowych banków zwiększała się
dynamicznie od kilku lat, przede wszystkim w wyniku skupu przez bank centralny środków
pochodzących z funduszy UE oraz z rachunku walutowego Ministerstwa Finansów171.
Tabela 4.1.4. Wybrane pozycje aktywów sektora bankowego (w mld zł) w latach 2008-2013
2008
Należności od sektora niefinansowego, w tym:
- od nierezydentów

611,9

2009
647,7

2010
702,9

2011

2012

2013

802,8

807,3

835,6

8,3

7,3

5,8

9,5

7,5

10,0

Należności od sektora finansowego, w tym:

107,8

73,4

83,1

92,6

100,1

100,7

- od nierezydentów
Należności od sektora instytucji rządowych i
samorządowych, w tym:
- od nierezydentów

44,3

23,1

28,4

34,3

34,5

25,8

24,7

44,1

58,6

77,1

79,9

78,5

0,02

0,02

0,04

0,04

0,03

0,01

Papiery wartościowe wyemitowane przez rezydentów, w tym:

177,4

203,7

235,9

252,6

259,1

299,0

- obligacje skarbowe

108,8

116,5

126,8

123,2

115,3

138,5

- bony skarbowe

36,9

31,4

16,5

6,9

3,7

0,0

- bony pieniężne

10,2

41

74,6

93,3

99,4

115,5

3,6

1,9

1,9

2,1

1,5

3,4

Papiery wartościowe wyemitowane przez nierezydentów

Źródło: NBP.

Portfel obligacji skarbowych banków zwiększył się pomimo sprzedaży przez kilka z nich
znacznych pakietów tych papierów na początku roku w celu realizacji zysków z tytułu wzrostu
ich cen. Zwiększenie portfela obligacji w kolejnych miesiącach mogło być częściowo związane ze
wzrostem ich rentowności.
W dłuższej perspektywie udział obligacji skarbowych w aktywach banków wahał się na
poziomie około 9-12%. Banki muszą utrzymywać portfel płynnych aktywów dla zarządzania
płynnością, a także w celu wypełnienia krajowych norm płynności krótkoterminowej172.
Odpowiedni portfel płynnych aktywów będzie też niezbędny do wypełnienia nowej normy
płynności liquidity coverage Requirement (LCR) wprowadzanej przez regulacje CRDIV/CRR od
2015 r.

171

Szerzej nt. czynników kształtujących podaż bonów pieniężnych NBP w: Rozwój systemu finansowego w Polsce w
2012 r., Warszawa 2013, NBP, ramka 5.1.1.
172 Zgodnie z Uchwałą nr 386/2008 KNF z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wiążących banki norm
płynności banki komercyjne o sumie bilansowej większej niż 200 mln zł są zobowiązane m.in. do posiadania
rezerw płynności przewyższających niestabilne środki obce. Obligacje skarbowe są jedną z głównych pozycji,
które mogą wchodzić w skład rezerwy płynności.
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Wśród pozostałych pozycji aktywów istotnie zwiększyła się wartość należności z tytułu
transakcji reverse-repo i buy-sell back. Należności z tego tytułu cechują się jednak dużą
zmiennością, a ich wzrost nie świadczy najprawdopodobniej o długofalowej zmianie w
strukturze aktywów krajowych banków. Transakcje te były przy tym przeprowadzane głównie
przez kilka największych banków.

4.1.3. Zmiany w strukturze pasywów banków
Podobnie jak w poprzednich latach zmiany w strukturze pasywów sektora bankowego w 2013 r.
były związane głównie z finansowaniem zagranicznym. Znaczenie finansowania zagranicznego,
tj. głównie zobowiązań wobec zagranicznych podmiotów dominujących, istotnie wzrosło po
upadku banku Lehman Brothers i wybuchu światowego kryzysu finansowego. W latach 2009–
2011 wartość tych zobowiązań była relatywnie stabilna – zagraniczne banki matki odnawiały
udzielone wcześniej finansowanie.
Tabela 4.1.5. Wybrane pozycje pasywów sektora bankowego (w mld zł) w latach 2008-2013
2008
Zobowiązania wobec sektora niefinansowego, w tym:

506,1

- wobec nierezydentów
Zobowiązania wobec sektora finansowego, w tym:
- wobec nierezydentów
Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i
samorządowych, w tym:
- wobec nierezydentów
Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów
wartościowych
Kapitały i zobowiązania podporządkowane, w tym:
- zobowiązania podporządkowane wobec nierezydentów

2009

2010

571,8

2011

625,8

705,6

2012

2013

730,1

780,2

7,1

8,5

10,1

12,5

13,3

14,2

242,5

225,7

254,9

279,4

269,3

273,4

160

156,8

178,8

199,2

171,8

169,9

53,5

53,8

55,1

51,3

61,9

56,9

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

12,6

19,5

24,2

42,1

48,3

48,3

82,3

103,9

114,5

124,3

143

151,6

5,4

6,5

7,3

7,8

8,1

7,7

Źródło: NBP.

Wykres 4.1.9. Struktura pasywów sektora bankowego w latach 2008-2013
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Źródło: NBP.
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W połowie 2011 r. rozpoczął się stopniowy spadek zobowiązań wobec zagranicznych instytucji
finansowych. Było to głównie wynikiem spadku popytu na finansowanie walutowe na skutek
faktycznego zaprzestania udzielania kredytów walutowych oraz procesów konsolidacyjnych i
związanych z tym zmian strategii finansowania kilku banków. W 2013 r. ta tendencja była
kontynuowana, a zobowiązania wobec zagranicznych instytucji finansowych spadły o około 2
mld zł (po uwzględnieniu wpływu zmian kursu walutowego). Spadek ten byłby wyraźnie
wyższy, gdyby nie aktywność niektórych oddziałów instytucji kredytowych dynamicznie
rozwijających działalność lub koncentrujących się na inwestowaniu środków z zagranicy na
rynku krajowych obligacji skarbowych173. W przypadku pozostałych banków finansowanie
zagraniczne dalej istotnie się obniżało wraz ze spadkiem wartości walutowych kredytów
mieszkaniowych. W konsekwencji zmniejszyło się też znaczenie tego źródła w strukturze
finansowania banków komercyjnych (wykres 4.1.10).
Wykres 4.1.10. Relacja zobowiązań wobec zagranicznych instytucji finansowych do aktywów
ogółem w krajowych bankach komercyjnych i oddziałach instytucji kredytowych w latach 20082013
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Spadkowi finansowania zagranicznego towarzyszyła wzmożona konkurencja o depozyty sektora
niefinansowego, w szczególności gospodarstw domowych. W 2013 r. depozyty gospodarstw
domowych wzrosły o 6,5%, a przedsiębiorstw o 9,5% (tabela 4.1.6). Doprowadziło to zwiększenia
udziału zobowiązań wobec sektora niefinansowego (składających się głównie z depozytów) w
strukturze finansowania sektora bankowego.

Oddziały instytucji kredytowych miały na koniec 2013 r. około 2% udział w aktywach sektora bankowego i
około 10% udział w zobowiązaniach sektora bankowego wobec zagranicznych instytucji finansowych.
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Tabela 4.1.6. Zmiany depozytów sektora niefinansowego (w %) w latach 2011-2013
Przedsiębiorstwa

Gospodarstwa

Sektor

domowe

niefinansowy

Rodzaj depozytu
2011
Bieżące
Terminowe
Złotowe

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

1,0

11,0

13

3,6

0,8

18,1

2,8

3,9

16,4

23,9

-23,2

5,4

24,8

15,0

-3,7

23,9

2,9

-1,6

8,5

-8,1

11,4

13,7

7,3

6,3

11,9

3,2

7,5

Walutowe

37,1

-6,5

-0,2

8,0

16,1

8,7

20,3

5,0

5,0

Ogółem

12,4

-7,8

9,5

13,2

7,9

6,5

12,7

3,4

7,2

Uwaga: dane dla rezydentów.
Źródło: NBP.

Od 2011 r. wzrost depozytów przewyższał wzrost kredytów prowadząc do obniżenia średniej
luki finansowania w sektorze bankowym (wykres 4.1.11). Obniżanie tej luki i zwiększanie bazy
depozytowej jest korzystne z punktu widzenia stabilności źródeł finansowania banków oraz
zarówno obowiązujących, jak i wprowadzanych regulacji nadzorczych w zakresie płynności.
Wykres 4.1.11. Luka finansowania w sektorze bankowym w Polsce w latach 2008-2013
%
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Uwaga: należności i zobowiązania od sektora niefinansowego oraz instytucji rządowych i samorządowych.
Źródło: NBP.

W 2013 r. doszło do zwiększenia udziału depozytów bieżących174 w depozytach ogółem od
sektora niefinansowego (wykres 4.1.12). Mogła na to wpłynąć polityka banków oferujących
relatywnie wysoko oprocentowane konta oszczędnościowe w miejsce lokat terminowych,
szczególnie tych o stałym oprocentowaniu w okresie łagodzenia polityki pieniężnej.

W ramach sprawozdawczości bankowej kategoria depozyty bieżące zawiera wszystkie depozyty, które są
wypłacane na żądanie, a zatem zarówno rachunki oszczędnościowo–rozliczeniowe, jak i konta
oszczędnościowe.
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Po wzroście w latach 2010–2012, w 2013 r. obniżył się udział zobowiązań z tytułu emisji
własnych papierów wartościowych w strukturze finansowania banków. Udział tej formy
finansowania pozostaje niewielki, szczególnie po wyłączeniu tzw. obligacji drogowych
emitowanych przez bank BGK na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego (około 2% aktywów
banków). Faktyczna kwota środków pozyskanych z wykorzystaniem emisji instrumentów
dłużnych była jednak nieco wyższa, gdyż kilka krajowych banków ma otwarte programy emisji
euroobligacji, które ze względu na metodę ich przeprowadzania nie są wykazywane jako
zobowiązania z tytułu emisji175.
Wykres 4.1.12. Struktura terminowa i walutowa depozytów sektora niefinansowego w latach
2011-2013
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Uwaga: dane dla rezydentów.
Źródło: NBP.

4.1.4. Zmiany w adekwatności kapitałowej banków
W 2013 r. banki nadal zwiększały swoją adekwatność kapitałową. Średni współczynnik
wypłacalności wyniósł 15,7% na koniec roku (wykres 4.1.13, lewy panel). Wzrost
współczynników wypłacalności wynikał głównie ze wzrostu kapitałów i zmniejszania dźwigni
finansowej, a nie obniżania wag ryzyka aktywów (wykres 4.1.13, prawy panel). Struktura
funduszy własnych banków jest korzystna z punktu widzenia możliwości absorbowania
ewentualnych strat, gdyż w ich skład wchodzą w większości fundusze podstawowe. Relatywnie
niska dźwignia finansowa i wysoka średnia waga ryzyka aktywów pozytywnie wyróżniają
polski sektor bankowy na tle innych państw europejskich (ramka 4.1.2).

M.in. ze względów podatkowych emisji dokonują zagraniczne spółki celowe, które następnie pożyczają
krajowemu bankowi pozyskane środki.
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W ostatnich latach wzrost kapitałów banków odbywał się w dużym stopniu dzięki zatrzymaniu
wypracowanych zysków. Można szacować, że około 52% zysku osiągniętego przez banki w
2012 r. zostało przeznaczone na zwiększenie funduszy własnych. W latach 2008–2012 banki
zatrzymywały średnio około 60% zysków.
Wykres 4.1.13. Współczynnik wypłacalności i dekompozycja jego zmian w latach 2008-2013
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Źródło: NBP.

Ramka 4.1.2. Struktura aktywów i pasywów sektora bankowego w Polsce na tle innych
europejskich sektorów bankowych
Mimo dominującej roli sektora bankowego w polskim sektorze finansowym pozostaje on relatywnie
niewielki w porównaniu od innych państw europejskich. Relacja aktywów tego sektora do PKB jest
zdecydowanie niższa niż w przypadku najbardziej rozwiniętych państw UE (wykres I). W relacji do
PKB większe sektory bankowe niż Polska ma też większość krajów naszego regionu.
Wykres I. Relacja aktywów sektora bankowego do PKB na koniec 2013 r.
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Tradycyjny model biznesowy banków w Polsce oparty przede wszystkim na działalności kredytowodepozytowej sprawia, że dominującą pozycją w ich aktywach są kredyty dla sektora niefinansowego
(wykres II). Udział operacji z innymi instytucjami finansowymi oraz inwestycji w nieskarbowe papiery
wartościowe jest natomiast niewielki. Podobną strukturę aktywów mają sektory bankowe w innych
państwach naszego regionu. Historia sektorów bankowych w tych państwach jest bowiem relatywnie
krótka, po transformacji ustrojowej nowoczesna bankowość komercyjna musiała być rozwijana od
podstaw. Stopień rozwoju i zaangażowania banków w bardziej złożone kierunki działalności jest więc
mniejszy niż w państwach bardziej rozwiniętych.
Wykres II. Udział kredytów dla sektora niefinansowego w aktywach banków na koniec 2013 r.
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Uwaga: zob. uwaga do wykresu I; kredyty dla rezydentów.
Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych EBC.

Tendencje w zakresie akcji kredytowej w ostatnich kilkunastu latach były zbliżone w większości państw
europejskich. Banki w coraz większym stopniu koncentrowały się na udzielaniu kredytów
mieszkaniowych gospodarstwom domowym ograniczając udział kredytów dla przedsiębiorstw w
swoim portfelu. Zjawisko to wystąpiło również w Polsce, gdzie udział kredytów dla przedsiębiorstw
jest jednym z najniższych zarówno w całej UE, jak i wśród krajów regionu. Relacja kredytów dla
przedsiębiorstw do PKB w Polsce również należy do najniższych w UE. Charakterystyczną cechą
sektorów bankowych w krajach regionu, w tym w Polsce, jest relatywnie duże znaczenie kredytów
konsumpcyjnych (zarówno w relacji do aktywów banków, jak i do PKB). Można to wiązać z wysokim
popytem na ten rodzaj kredytu wynikającym m.in. z niskiej skłonności do oszczędzania gospodarstw
domowych i ich wysokich aspiracji konsumpcyjnych (chęci podwyższenia poziomu życia do poziomu
zbliżonego do bardziej rozwiniętych państw).
Po wybuchu światowego kryzysu finansowego w 2008 r. w Polsce jako jednym z nielicznych państw
europejskich nie doszło do zjawiska tzw. credit crunch, tj. spadku kredytów dla strefy realnej gospodarki
(wykres III). Było to wynikiem relatywnie dobrej sytuacji samych banków, jak i całej polskiej
gospodarki.
Tradycyjny model działalności banków w Polsce można dostrzec porównując strukturę pasywów
poszczególnych sektorów bankowych w krajach UE. Finansowanie polskich banków bazuje w
zdecydowanie większym stopniu na depozytach sektora niefinansowego niż w przypadku bardziej
rozwiniętych państw (wykres IV). Niski jest też udział finansowania pozyskiwanego z hurtowych
rynków finansowych, w tym przez emisję instrumentów dłużnych. Zbliżoną strukturą finansowania
cechują się sektory bankowe większości państw regionu.
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Wykres III. Roczne tempo wzrostu kredytów w Polsce w latach 2007-2013 na tle innych państw UE
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Wykres IV. Udział wybranych źródeł finansowania w pasywach banków na koniec 2013 r.
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Cechą charakterystyczną sektorów bankowych nowych krajów członkowskich UE jest też finansowanie
pozyskiwane od zagranicznych podmiotów dominujących. Udział tej formy finansowania w polskich
sektorze bankowym jest jednak relatywnie niewielki. Tylko w Czechach relacja zobowiązań
zagranicznych banków do ich aktywów jest niższa niż w Polsce (odpowiednio 10% i 13%). Nieznacznie
większy udział finansowania zagranicznego występuje w Bułgarii i na Węgrzech, natomiast w Rumunii
i w państwach bałtyckich jest zdecydowanie wyższy i waha się od około 20% do ponad 35% 1.
Wskaźniki zyskowności osiągane przez banki w Polsce należą do najwyższych w UE. W 2013 r. Sektor
bankowy w Polsce osiągnął piąty najwyższy wskaźnik ROE, ponad czterokrotnie przewyższając
średnią dla UE (wykres V). Jednocześnie wysoki zwrot na kapitale nie jest osiągany za pomocą
stosowania wysokiej dźwigni finansowej – wskaźnik dźwigni w krajowym sektorze bankowym jest
jednym z niższych z UE (wykres VI – prawy panel).
Niska dźwignia finansowa stosowana przez krajowe banki pozwala oceniać, że mimo przeciętnej w
porównaniu z innymi krajami UE wysokości współczynnika wypłacalności Tier 1 (wykres VI, lewy
panel) ich pozycja kapitałowa jest istotnie lepsza niż w większości państw UE. Dodatkowo średnia
relacja aktywów ważonych ryzykiem do aktywów ogółem jest w Polsce wysoka w porównaniu do
innych państw, co oznacza, że wagi ryzyka stosowane przez krajowe banki są bardziej konserwatywne
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niż średnio w UE.

-90,
2

Wykres V. Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) na koniec 2013 r.
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Wykres VI. Współczynnik wypłacalności (lewy panel) oraz dźwignia finansowa i relacja aktywów
ważonych ryzykiem do aktywów ogółem (prawy panel) na koniec 2013 r.
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Wielka Brytania
Belgia
Irlandia
Włochy
Hiszpania
Portugalia
Grecja
Luxemburg
Austria
Cypr
Słowenia
Czechy
Węgry
Łotwa
Rumunia
Litwa
Polska
Słowacja
Bułgaria
Chorwacja
Estonia
Malta
UE
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Dźwignia finansowa

Aktywa ważone ryzykiem do aktywów (prawa oś)

Uwaga: współczynnik wypłacalności na bazie funduszy Tier 1; UE oznacza średnią ważoną dla krajów UE; w
przypadku Polski różnica w porównaniu do danych prezentowanych w rozdziale 4.1.4 wynika z użycia danych
skonsolidowanych.
Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych skonsolidowanych EBC.
1 W porównaniu nie uwzględniono Słowacji i Słowenii. Zgodnie z metodyką statystyki monetarnej EBC banki ze strefy
euro jako zobowiązania zagraniczne raportują tylko zobowiązania wobec podmiotów spoza strefy euro. W przypadku
państw bałtyckich problem ten jest jednak relatywnie niewielki, ponieważ zagraniczne podmioty dominujące banków z
tych państw pochodzą głównie ze Szwecji. Natomiast w strukturze właścicielskiej banków zagranicznych w Słowacji i
Słowenii dominują banki ze strefy euro.

4.1.5. Wyniki finansowe sektora bankowego
Zysk netto wypracowany przez system bankowy, po znacznym spadku w okresie spowolnienia
gospodarczego w Polsce latach 2009–2010, w ostatnich trzech latach był bardzo wysoki i co roku
przekraczał 15 mld zł (tabela 4.1.7). Zysk ten został osiągnięty przy rosnącej skali działalności
bankowej. Zyskowność sektora bankowego (mierzona wskaźnikami zysku do aktywów i zysku
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do funduszy własnych) w latach 2012–2013 stopniowo się więc obniżała (tabela 4.1.8), jednak
nadal była wyraźnie wyższa niż np. w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych.
Przyczyn niższej zyskowności banków w ostatnim okresie należy upatrywać przede wszystkim
w spadku marży odsetkowej i marży nieodsetkowej (mierzonych odpowiednio jako relacja
wyniku z tytułu odsetek do aktywów i wyniku nieodsetkowego do aktywów, tabela 4.1.8). Na
zmniejszenie ROE wpływ miało także ograniczanie przez banki dźwigni finansowej na skutek
presji regulacyjnej i rynkowej. Skalę spadku wskaźników zyskowności ograniczała poprawa
efektywności kosztowej (względem aktywów) oraz niższe obciążenie odpisami z tytułu utraty
wartości aktywów finansowych, związane ze stabilizacją jakości portfela kredytowego (wykres
4.1.14).
Tabela 4.1.7. Rachunek wyników sektora bankowego (w mld zł) w latach 2008-2013
2008

2

2010

2011

2012

2013

Wynik z tytułu odsetek

28,03

26,39

30,87

35,19

35,44

34,18

Przychody z tytułu odsetek

58,06

55,51

57,20

65,55

71,20

61,33

6,47

7,17

7,98

9,18

9,13

7,69

Koszty z tytułu odsetek

30,03

29,12

26,32

30,36

35,76

27,14

Wynik nieodsetkowy

20,41

23,25

22,20

22,51

23,29

21,29

- wynik z tytułu opłat i prowizji

11,46

12,48

13,77

14,35

14,33

13,93

- przychody z tytułu dywidend

1,46

1,39

1,00

1,06

0,92

0,76

- wynik z tytułu wyceny i działalności handlowej2

7,49

9,38

7,43

7,11

8,03

6,60

Wynik działalności bankowej

48,44

49,64

53,07

57,70

58,73

55,46

Koszty działania banku

24,64

24,73

25,41

26,98

27,71

27,47

- w tym: z instrumentów dłużnych1

1

2009

Amortyzacja

2,33

2,54

2,53

2,60

2,58

2,64

Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych

4,27

11,51

10,52

7,87

8,24

7,57

- w tym: kredytów ze stwierdzoną utratą wartości

4,18

11,49

10,50

7,44

8,30

7,53

Wynik finansowy brutto

16,75

10,29

14,27

19,44

19,18

19,03

Wynik finansowy netto

13,63

8,40

11,48

15,42

15,45

15,39

Przychody odsetkowe z instrumentów dłużnych sklasyfikowanych jako „dostępne do sprzedaży” lub
„utrzymywane do terminu zapadalności”.
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 aktywów i zobowiązań finansowych należących do
pozostałych portfeli oraz wynik z tytułu różnic kursowych.

Źródło: NBP.

Spadek marży odsetkowej wynikał m.in. z mniejszej skali obniżania oprocentowania depozytów
niż kredytów w otoczeniu malejących rynkowych stóp procentowych. Było to związane z
utrzymującą się konkurencją banków o krajowe źródła finansowania, a także z tym, że dużą
część zobowiązań banków stanowiły rachunki bieżące, których oprocentowanie bez względu na
poziom rynkowych stóp procentowych jest często zbliżone do zera. Z kolei relatywnie słaby
popyt na kredyty uniemożliwiał znaczne zwiększenie marż kredytowych banków.
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Tabela 4.1.8. Wskaźniki operacyjne systemu bankowego (w %) w latach 2008-2013
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Odsetek przeciętnych aktywów
Wynik z tytułu odsetek

3,14

2,51

2,78

2,86

2,68

2,45

Wynik nieodsetkowy

2,29

2,21

2,00

1,83

1,76

1,53

- wynik z tytułu opłat i prowizji

1,28

1,19

1,24

1,17

1,09

1,00

- przychody z tytułu dywidend

0,16

0,13

0,09

0,09

0,07

0,05

- wynik z tytułu wyceny i działalności
handlowej1

0,84

0,89

0,67

0,58

0,61

0,47

Wynik działalności bankowej

5,43

4,72

4,78

4,68

4,45

3,98

Koszty działania banku

2,76

2,35

2,28

2,19

2,10

1,97

Amortyzacja

0,26

0,24

0,23

0,21

0,20

0,19

Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów
finansowych

0,48

1,09

0,94

0,64

0,62

0,54

- w tym: kredytów ze stwierdzoną utratą
wartości

0,47

1,09

0,94

0,60

0,63

0,54

Wynik finansowy brutto

1,88

0,98

1,28

1,58

1,45

1,37

1,53

0,80

1,03

1,25

1,17

1,10

Wynik finansowy netto

Odsetek wyniku działalności
Wynik z tytułu odsetek

57,87

53,16

58,17

60,99

60,35

61,63

Wynik nieodsetkowy

42,13

46,84

41,83

39,01

39,65

38,37

- wynik z tytułu opłat i prowizji

23,65

25,15

25,94

24,87

24,40

25,11

- przychody z tytułu dywidend

3,01

2,80

1,89

1,83

1,57

1,37

- wynik z tytułu wyceny i działalności
handlowej1

15,47

18,89

14,00

12,31

13,68

11,89

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

50,86

49,82

47,88

46,76

47,19

49,52

Amortyzacja

4,81

5,11

4,76

4,50

4,40

4,76

Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów
finansowych

8,82

23,18

19,82

13,65

14,03

13,65

Wynik działalności bankowej
Koszty działania banku

- w tym: kredytów ze stwierdzoną utratą
wartości

8,63

23,15

19,78

12,89

14,14

13,58

Wynik finansowy brutto

34,58

20,73

26,89

33,69

32,66

34,32

Wynik finansowy netto

28,13

16,93

21,63

26,72

26,30

27,75

Odsetek przeciętnych funduszy własnych
Wynik finansowy brutto2

25,32

12,77

15,39

18,79

15,76

14,78

Wynik finansowy netto2

20,61

10,45

12,42

14,91

12,70

11,96

Na wartość tej pozycji składa się wynik z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych wchodzących w skład
portfeli „przeznaczone do obrotu” i „wyceniane wg 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.
1

Źródło: NBP.
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Wykres 4.1.14. Wskaźnik kredytów zagrożonych dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw
w latach 2008-2013
%
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Źródło: NBP.

Przyczyny zmian marży nieodsetkowej były zróżnicowane. Można wśród nich wymienić m. in.
wolne tempo wzrostu gospodarczego oraz relatywnie słaby popyt na kredyty i inne produkty
bankowe, a także zmianę sposobu rozliczania w czasie trwania umowy przychodów z tytułu
pośredniczenia banków w zawieraniu umów ubezpieczenia wynikającą ze stanowiska KNF176.
Niektóre banki, szczególnie w pierwszej połowie 2013 r., poprawiały wyniki finansowe
sprzedając obligacje z portfela „dostępne do sprzedaży”177.
Najbardziej zyskownym produktem z portfela kredytowego banków pozostały kredyty
konsumpcyjne178. W 2013 r. ich zyskowność dodatkowo się zwiększyła, głównie na skutek
spadku kosztów realizacji ryzyka kredytowego w relacji do wyniku odsetkowego netto
uzyskiwanego na tych kredytach.
Dominujący udział sektora bankowości komercyjnej w systemie bankowym pozwala przyjąć, że
większość opisanych powyżej wniosków dotyczących całego systemu bankowego jest również
prawdziwa dla sektora bankowości komercyjnej. Tendencje zmian w strukturze aktywów,

Zob. m.in. Stanowisko UKNF w sprawie sposobu ujmowania przez banki w przychodach prowizji
ubezpieczeniowych,
http://www.knf.gov.pl/Images/Prezesi_bankow_rozliczanie_prowizji_ubezpieczeniowych_7_03_2013_tcm7534037.pdf
177 Jeżeli wartość rynkowa aktywów finansowych banków sklasyfikowanych jako „dostępne do sprzedaży” różni
się od ceny ich nabycia, to niezrealizowany wynik z tego tytułu jest wykazywany w kapitale z aktualizacji
wyceny. Dopiero w momencie sprzedaży takiego instrumentu wynik transakcji jest księgowany w rachunku
zysków i strat.
178 Szacowana zyskowność określona jest jako różnica między efektywnym oprocentowaniem danego portfela
kredytów a średnim efektywnym oprocentowaniem zobowiązań i kosztami realizacji ryzyka kredytowego na
tym portfelu. Szerzej nt. szacowanej zyskowności produktów w: Raport o stabilności systemu finansowego wydania z lat 2011–2013, Warszawa 2011-2013, NBP.
176
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pasywów, rachunku wyników i adekwatności kapitałowej w sektorze bankowości spółdzielczej
różnią się natomiast od tych w całym sektorze bankowym (ramka 4.1.3).

Ramka 4.1.3. Specyfika działalności sektora bankowości spółdzielczej
Sektor bankowości spółdzielczej stanowi stosunkowo małą, ale ważną ze względu na obecność banków
spółdzielczych na obszarach słabo ubankowionych, część systemu bankowego w Polsce (tabela 4.1.1).
W związku z tym jego struktura i dynamika działalności mają ograniczony wpływ na zagregowane
wskaźniki, nawet jeśli znacznie się różnią od trendów w sektorze bankowości komercyjnej 1. Z tego
względu poniżej przedstawiono wybrane aspekty działalności sektora bankowości spółdzielczej.
Sektor bankowości spółdzielczej w Polsce obejmuje banki spółdzielcze i banki zrzeszające2. Banki
spółdzielcze dysponujące funduszami własnymi powyżej równowartości 5 mln euro (120 banków na
koniec 2013 r.) mogą prowadzić działalność w całym kraju; pozostałe banki spółdzielcze działają z
reguły na terenie własnego powiatu lub województwa. Banki spółdzielcze mają prawny obowiązek
podpisania umowy z bankiem zrzeszającym3, który pośredniczy w ich rozliczeniach pieniężnych,
prowadzi ich rachunki, na których utrzymywana jest rezerwa obowiązkowa i aktywa stanowiące
pokrycie funduszu ochrony środków gwarantowanych, kontroluje zgodność ich działalności z prawem
oraz wykonuje dla nich inne usługi określone w prawie lub w umowie zrzeszenia. Zrzeszone banki
spółdzielcze są również akcjonariuszami banku zrzeszającego. Oprócz obsługi zrzeszonych banków
spółdzielczych bank zrzeszający może również prowadzić własną działalność bankową.
Na koniec 2013 r. sektor bankowości spółdzielczej w Polsce składał się z dwóch banków zrzeszających i
ich zrzeszeń: Grupy Banku Polskiej Spółdzielczości (BPS) i Spółdzielczej Grupy Bankowej (SGB), oraz z
jednego banku spółdzielczego niezrzeszonego. W skład Grupy BPS wchodziło 364 banków
spółdzielczych, a w skład SGB – 206 banków spółdzielczych. Liczba i skład zrzeszeń (oraz liczba
banków niezrzeszonych) pozostawały w przybliżeniu stałe od 2011 r., gdy Gospodarczy Bank
Wielkopolski połączył się z Mazowieckim Bankiem Regionalnym, tworząc SGB-Bank.
Tabela I. Udział sektora bankowości spółdzielczej w systemie bankowym (w %) w latach 2008-2013
2008
Aktywa

2009

2010

2011

2012

2013

7,33

7,80

8,32

8,20

8,58

9,21

10,85

15,84

18,16

19,55

18,52

18,38

Należności od sektora niefinansowego

6,19

6,76

6,89

6,85

7,51

7,83

Należności od gospodarstw domowych

7,36

7,38

6,93

6,65

7,05

7,18

Należności od przedsiębiorstw

4,28

5,55

6,73

7,19

8,38

9,09

10,02

7,68

7,21

6,79

6,98

6,89

Dłużne papiery wartościowe – aktywa

7,48

5,85

6,28

5,67

6,00

7,46

Zobowiązania wobec sektora finansowego

6,41

7,16

8,08

7,47

8,04

8,61

Zobowiązania wobec sektora niefinansowego

8,42

8,35

8,94

8,81

9,38

10,07

Zobowiązania wobec gospodarstw domowych

10,95

10,59

11,45

11,36

11,59

12,55

Należności od sektora finansowego

Należności od sektora rządowego

Zobowiązania wobec przedsiębiorstw

2,80

2,82

3,21

2,84

3,37

3,56

12,06

11,97

10,83

12,57

11,22

12,73

Fundusze własne

7,73

7,76

8,02

8,20

7,99

8,18

Wynik finansowy netto

6,97

9,14

7,41

6,36

6,50

4,78

Zobowiązania wobec sektora rządowego

Źródło: NBP.

Udział sektora bankowości spółdzielczej w większości istotnych pozycji zagregowanego bilansu
systemu bankowego nie odbiegał znacznie od jego udziału w sumie bilansowej (tabela I). Na tym tle
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zwracał uwagę nieproporcjonalnie wysoki udział tego sektora w należnościach od sektora finansowego,
wynikający z utrzymywania przez banki spółdzielcze znacznej części aktywów w formie lokat w
bankach zrzeszających (wykres I) oraz bardzo niski udział depozytów przedsiębiorstw. Znaczne różnice
między sektorami występowały również w strukturze kredytów dla gospodarstw domowych: w
sektorze bankowości komercyjnej przeważały kredyty mieszkaniowe i konsumpcyjne, natomiast w
sektorze bankowości spółdzielczej – kredyty dla rolnictwa, z których około 60% to kredyty
preferencyjne. Banki spółdzielcze w odróżnieniu od banków komercyjnych praktycznie nie udzielały
kredytów walutowych podmiotom sektora niefinansowego.
Wykres I. Struktura aktywów (lewy panel) i pasywów (prawy panel) sektora bankowości spółdzielczej
w latach 2008-2013
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Źródło: NBP.

Struktura źródeł wyniku działalności bankowej sektora bankowości spółdzielczej potwierdza (tabela II),
że koncentruje się on na tradycyjnych czynnościach bankowych w jeszcze większym stopniu, niż sektor
bankowości komercyjnej. W około 75% wynik działalności bankowej sektora bankowości spółdzielczej
składał się z wyniku odsetkowego a dominującą część wyniku nieodsetkowego stanowił wynik z tytułu
prowizji. W rozdysponowaniu tego wyniku zwraca uwagę znacznie wyższy niż przeciętnie w systemie
bankowym udział kosztów operacyjnych, świadczący o relatywnie niskiej efektywności, wynikającej
m.in. z niewielkiej skali działania oraz niskiego poziomu informatyzacji. W przeciwieństwie do średniej
dla całego sektora i większości banków komercyjnych, działalność sektora bankowości spółdzielczej
charakteryzowała się ujemną luką finansowania (wykres II, prawy panel).
Szybki wzrost sumy bilansowej sektora bankowości spółdzielczej w ostatnich latach wynikał przede
wszystkim ze skutecznego przyciągania przez banki spółdzielcze depozytów gospodarstw domowych
dzięki oferowaniu atrakcyjnego oprocentowania. Środki te w znacznej części zostały ulokowane w
bankach zrzeszających, które z kolei rozwijały działalność kredytową (głównie dla przedsiębiorstw) i
inwestowały w dłużne papiery wartościowe. W takim modelu biznesowym banki spółdzielcze
przerzucały koszty pozyskania depozytów na banki zrzeszające, zmuszając je do podejmowania
wysokiego ryzyka.
Zyskowność banków spółdzielczych i zrzeszających zmniejszała się szybciej niż pozostałych banków.
Przyczyny spadku zyskowności w sektorze bankowości komercyjnej i w sektorze bankowości
spółdzielczej częściowo się pokrywały, szczególnie po stronie źródeł wyniku działalności bankowej.
Spadek marży odsetkowej banków spółdzielczych był jednak głębszy na skutek zmniejszenia
oprocentowania ich lokat w bankach zrzeszających oraz obniżenia oprocentowania i dopłat do
kredytów preferencyjnych dla rolników4. Dopłaty te są bowiem obliczane na podstawie stopy
redyskonta weksli NBP. Z kolei w bankach zrzeszających znaczny wpływ na obniżenie zyskowności
miała szybko pogarszająca się jakość portfela kredytów dla przedsiębiorstw (wykres II, lewy panel).
Niska zyskowność działalności ograniczała możliwość poprawy przez akumulację zysku, niższych niż
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w sektorze banków komercyjnych, współczynników wypłacalności (wykres II, lewy panel). Problem ten
był szczególnie istotny dla banków zrzeszających, których współczynniki wypłacalności są najniższe w
sektorze bankowym.
Tabela II. Wskaźniki operacyjne sektora bankowości spółdzielczej (w %) w latach 2008-2013
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Odsetek przeciętnych aktywów
Wynik z tytułu odsetek

4,21

3,43

3,34

3,48

3,57

2,89

Wynik nieodsetkowy

1,48

1,50

1,43

1,25

1,03

0,96

- wynik z tytułu opłat i prowizji

1,37

1,33

1,21

1,07

0,98

0,89

- przychody z tytułu dywidend

0,01

0,03

0,04

0,04

0,02

0,01

- wynik z tytułu wyceny i działalności
handlowej1

0,10

0,14

0,18

0,14

0,03

0,06

Wynik działalności bankowej

5,69

4,94

4,76

4,73

4,60

3,85

Koszty działania banku

3,54

3,34

3,12

2,98

2,93

2,57

Amortyzacja

0,28

0,27

0,25

0,23

0,23

0,20

Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów
finansowych

0,18

0,15

0,20

0,29

0,29

0,45

- w tym: kredytów ze stwierdzoną utratą
wartości

0,17

0,15

0,20

0,23

0,31

0,44

Wynik finansowy brutto

1,71

1,26

1,22

1,24

1,16

0,66

Wynik finansowy netto

1,34

0,99

0,96

0,97

0,91

0,51

Odsetek wyniku z działalności
Wynik z tytułu odsetek

73,95

69,59

70,00

73,57

77,61

75,08

Wynik nieodsetkowy

26,05

30,41

30,00

26,43

22,39

24,92

- wynik z tytułu opłat i prowizji

24,13

27,00

25,49

22,72

21,37

23,03

- przychody z tytułu dywidend

0,23

0,62

0,78

0,84

0,45

0,21

- wynik z tytułu wyceny i działalności
handlowej1

1,69

2,80

3,73

2,86

0,58

1,69

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

62,22

67,73

65,48

63,01

63,68

66,76

Amortyzacja

4,88

5,49

5,30

4,89

4,97

5,20

Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów
finansowych

3,25

3,08

4,22

6,05

6,22

11,75

- w tym: kredytów ze stwierdzoną utratą
wartości

3,00

3,13

4,24

4,87

6,80

11,43

Wynik finansowy brutto

30,03

25,45

25,67

26,15

25,33

17,19

Wynik finansowy netto

23,56

20,03

20,18

20,62

19,78

13,17

Wynik działalności bankowej
Koszty działania banku

Odsetek przeciętnych funduszy podstawowych

1

Wynik finansowy brutto

22,63

15,67

15,28

15,47

14,18

8,24

Wynik finansowy netto

17,76

12,33

12,01

12,20

11,07

6,31

Na wartość tej pozycji składa się wynik z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych wchodzących w skład portfeli
„przeznaczone do obrotu” i „wyceniane wg 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.

Sposób działania zrzeszeń wymaga zmian nie tylko ze względu na opisane wyżej problemy ich modelu
biznesowego, ale również z uwagi na wprowadzone przez regulacje CRDIV/CRR nowe wymogi
kapitałowe i płynnościowe. Fundusz udziałowy w bankach spółdzielczych nie jest w świetle nowych
regulacji uznawany za kategorię funduszy własnych5, a dotychczasowa możliwość zaliczania go do
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funduszy własnych będzie stopniowo ograniczana do 2021 r. Konstrukcja nowej normy płynności
krótkoterminowej (liquidity coverage requirement, LCR), wchodząca w życie od 1 stycznia 2015 r., nie
zezwala na wliczanie do aktywów wysoce płynnych lokat złożonych w banku zrzeszającym. Z kolei
banki zrzeszające przy wyliczaniu tej normy będą musiały uwzględnić wobec tej kategorii zobowiązań
odpływ całości środków. Regulacje te przy obecnym modelu działalności sektora bankowości
spółdzielczej mogą utrudnić lub nawet uniemożliwić spełnienie norm nadzorczych. Jednym z
możliwych rozwiązań tego problemu może być zacieśnienie współpracy banków spółdzielczych i
zrzeszających w ramach systemu ochrony instytucjonalnej (ang. institutional protection scheme, IPS), czyli
grupy podmiotów wzajemnie gwarantujących swoją płynność i wypłacalność6.
Wykres II. Wskaźnik kredytów zagrożonych (lewy panel) oraz współczynnik wypłacalności i luka
finansowania (prawy panel) w sektorze bankowości spółdzielczej w latach 2008-2013
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Współczynnik wypłacalności - fundusze podstawowe
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Uwaga: współczynnik wypłacalności na bazie funduszy Tier 1; UE oznacza średnią ważoną dla krajów UE.
Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych EBC.
Sektor bankowości komercyjnej obejmuje banki komercyjne inne niż banki zrzeszające oraz oddziały instytucji
kredytowych.
2 Zasady działania tego systemu są określone w ustawie z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych,
ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz U. z 2000 r., nr 119), w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe
(Dz.U. z 2012 r. poz. 1376) oraz – w zakresie nieuregulowanym tymi ustawami – w ustawie z dnia 16 września 1982 r. –
Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r., nr 188, poz. 1848).
3 Obowiązek ten nie dotyczy banków spółdzielczych, których fundusze własne przekraczają równowartość 5 mln euro.
4 Zob Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w trzech kwartałach 2013 r., ze szczególnym uwzględnieniem
banków o aktywach większych niż 500 mln zł, Warszawa 2013 r. UKNF.
5 Fundusz udziałowy stanowi składnik funduszy własnych podstawowych banków spółdzielczych. Powstaje z wpłat
udziałów członkowskich oraz z odpisów na udziały z nadwyżki bilansowej (zysku). Zgodnie z obowiązującym w Polsce
prawem ten składnik funduszy nie posiada charakteru trwałego (wieczystego), polegającego na pełnej dostępności i
możliwości absorpcji nieoczekiwanych strat.
6 Więcej na temat wpływu zmian regulacyjnych na sektor bankowości spółdzielczej w Raporcie o stabilności systemu
finansowego. Grudzień 2013, Warszawa 2013, NBP, ramka 6.
1
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4.2. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe179
Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK-i, kasy) są zaliczane do sektora
monetarnych instytucji finansowych. Celem ich działalności jest gromadzenie środków
pieniężnych

wyłącznie

od

swoich

członków,

udzielanie

im

pożyczek

i

kredytów,

przeprowadzanie na ich zlecenie rozliczeń finansowych oraz pośredniczenie przy zawieraniu
umów ubezpieczenia. Na rynku usług finansowych kasy konkurują z bankami. Swoją ofertę
produktową adresują bowiem przede wszystkim do gospodarstw domowych.
Upodabnianie się działalności kas do funkcjonowania banków skłoniło regulatora do objęcia tych
instytucji finansowych państwowym nadzorem ostrożnościowym. 27 października 2012 r. wraz z
wejściem w życie nowej ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych180
SKOK-i oraz Kasa Krajowa zostały objęte nadzorem KNF. Kasie Krajowej pozostawiono rolę
instytucji zrzeszającej kasy oraz kontrolującej zgodność działalności kas z przepisami prawa.
W 2013 r. zmieniono uwarunkowania prawne funkcjonowania sektora SKOK i sprawowania
nadzoru nad kasami przez KNF. Nowelizacja ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowokredytowych wyposażyła KNF w instrumenty nadzorcze pozwalające na restrukturyzację kas
(również przy wsparciu BFG), których sytuacja finansowa może stanowić zagrożenie dla
kontynuowania ich działalności. Od 29 listopada 2013 r. depozyty członków kas zostały objęte
gwarancjami BFG. Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami, podobnie jak w przypadku banku
krajowego, BFG gwarantuje całość środków zgromadzonych przez deponenta na rachunkach w
danej kasie do równowartości w złotych 100 tys. euro. Ponadto w przepisach wykonawczych do
przywołanej ustawy wprowadzono nową metodykę wyliczania współczynnika wypłacalności
kas (zbliżoną do zasad obowiązujących banki) oraz zmiany w zasadach rachunkowości tych
podmiotów.
W ramach działań nadzorczych w analizowanym okresie UKNF przeprowadził w SKOK-ach 11
kontroli kompleksowych i jedną problemową. Organ nadzoru prowadził także inne
postępowania administracyjne, m.in. w przedmiocie zaliczenia pożyczki o charakterze
zobowiązania podporządkowanego do funduszy własnych oraz zaliczenia do funduszy
własnych części kwoty dodatkowej odpowiedzialności członków181. Spośród 55 działających kas
44 zostały zobowiązane do opracowania programu postępowania naprawczego. W III kwartale
2013 r. KNF zdecydowała o ustanowieniu w trzech SKOK-ach zarządców komisarycznych.

Opracowano na podstawie Informacji o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2014
roku. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa, wrzesień 2014 r. Opracowanie UKNF zawiera
zweryfikowane przez biegłych rewidentów dane dotyczące działalności kas za 2013 r.
180 Szerzej na temat zamian w regulacjach dotyczących funkcjonowania sektora SKOK w rozdziale 2.2.
181 Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Finansowego w 2013 r., KNF, Warszawa 2014.
179
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Pomimo systematycznego rozwoju SKOK-ów w ostatnich latach (wykres 4.2.1.), ich znaczenie w
polskim systemie finansowym pozostaje niewielkie. Na koniec 2013 r. aktywa kas odpowiadały
około 1,3% aktywów krajowego sektora bankowego i 14,4% aktywów sektora bankowości
spółdzielczej. Kredyty oraz depozyty sektora niefinansowego złożone w SKOK-ach stanowiły
odpowiednio 1,6% kredytów oraz 2,3% depozytów podmiotów niefinansowych w krajowym
sektorze bankowym i udziały te w ostatnich latach nie zmieniły się znacząco.
Wykres 4.2.1. Rozwój sieci SKOK oraz liczba ich członków
tys. osób
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Źródło: Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, KNF.

W 2013 r., podobnie jak rok wcześniej, działalność prowadziło 55 kas. Sektor SKOK
charakteryzował się wysokim stopniem koncentracji. Na koniec grudnia udział w aktywach
sektora trzech największych kas, których suma bilansowa przekraczała 1 mld zł, wynosił około
60%. Z kolei aktywa 29 małych kas (o sumie bilansowej poniżej 100 mln zł) stanowiły około 5,5%
aktywów sektora.
Liczba członków kas wzrosła do 2 mln 654 tysięcy. Spadła natomiast liczba placówek oraz liczba
pracowników, co było związane głównie z rozpoczęciem procesów restrukturyzacyjnych w
niektórych kasach oraz sprzedażą wyodrębnionych części przedsiębiorstwa.
Zmiany w strukturze aktywów i pasywów kas
W 2013 r. aktywa SKOK-ów wzrosły o 11% i na koniec grudnia wynosiły 18,7 mld zł. W tym
samym okresie tempo wzrostu aktywów w sektorze bankowym wynosiło około 4,2% (wykres
4.2.2.). Najważniejszą pozycję aktywów kas stanowiły kredyty i pożyczki (56,2%), ale ich udział
w aktywach zmniejszył się o prawie 4 pkt proc. Drugą w kolejności pozycją były lokaty kas w
Kasie Krajowej (wykres 4.2.3.)
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Wykres 4.2.2. Aktywa SKOK-ów w latach 2006-2013
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Źródło: KNF, NBP.

Wykazywane w aktywach niektórych SKOK-ów udziały i akcje zostały objęte w wyniku
transakcji wniesienia aportem do utworzonych spółek wybranych składników majątku kas oraz
zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wartość tej pozycji wzrosła w 2013 r. o 19,5% do 1,3 mld
zł na koniec grudnia. Wśród dłużnych papierów wartościowych największą pozycją były skrypty
dłużne nabyte przez kasy w zamian za sprzedane przeterminowane wierzytelności.
Podobnie jak w poprzednich latach, ponad 98% kredytów i pożyczek stanowiły należności od
osób prywatnych. W 2013 r. wyraźnie wzrósł udział kredytów konsumpcyjnych i jednocześnie
zmniejszył się udział kredytów na nieruchomości (wykres 4.2.3). Zmiana ta była wynikiem
przesunięcia pomiędzy portfelami części należności ze względu na ich niewłaściwą klasyfikację
w poprzednich okresach.
Wykres 4.2.3. Struktura aktywów SKOK-ów na koniec 2012 r. i 2013 r. (legenda)
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Źródło: KNF.

W portfelu kredytowym nadal dominowały (73% udział) należności z rezydualnym terminem
zapadalności powyżej 12 miesięcy. Biorąc pod uwagę okres, na jaki została podpisana umowa
kredytowa, ponad połowę portfela stanowiły kredyty udzielone na okres powyżej 5 lat.
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Największe znaczenie w portfelu kredytowym kas (ponad 60%) miały kredyty i pożyczki o
wartości do 50 tys. zł. Udział dużych kredytów, tj. przekraczających 1 mln zł, wynosił 17,7%.
Jakość portfela kredytowego kas była w dalszym ciągu niska – prawie 30% kredytów nie było
spłacanych regularnie (co najmniej 1 dzień opóźnienia w spłacie należności). Na koniec 2013 r.
kredyty przeterminowane182 z opóźnieniem w spłacie powyżej 3 miesięcy stanowiły 23,1%
portfela kredytowego, a ich wartość w porównaniu z końcem 2012 r. wzrosła o prawie 16% do 3
mld zł. W strukturze kredytów przeterminowanych 49,6% stanowiły kredyty konsumpcyjne, zaś
kredyty na nieruchomości 43,2%. Kasy utworzyły odpisy aktualizujące o łącznej wartości około
2,6 mld zł.
Dominującą pozycją w pasywach SKOK-ów były depozyty (94,4% na koniec 2013 r.). W latach
2012-2013 roczne tempo wzrostu depozytów w kasach znacznie przekraczało tempo wzrostu
depozytów w sektorze bankowym (wykres 4.2.4.). W 2013 r. depozyty złożone przez członków
kas wzrosły o 12,1% do 17,6 mld zł na koniec grudnia. Depozyty w kasach zobowiązanych przez
KNF do realizacji programów naprawczych stanowiły 83,4% ogółu depozytów członków SKOK,
a ich wartość wyniosła 14,7 mld zł.
Wykres 4.2.4. Depozyty członków SKOK-ów w latach 2006-2013
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Źródło: KNF, Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa.

Struktura terminowa deponowanych w SKOK-ach środków nie uległa istotnej zmianie w
porównaniu z 2012 r. Prawie 20% stanowiły depozyty bieżące, a wśród depozytów terminowych
dominowały depozyty o terminie poniżej 6 miesięcy. Prawie 1/3 wartości depozytów
terminowych stanowiły depozyty o kwocie powyżej 100 tys. zł.

Dane nie obejmują kredytów przeterminowanych sprzedanych w latach 2012–2013 w zamian za papiery
dłużne lub za gotówkę z odroczonym terminem płatności.
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Wyniki finansowe kas i adekwatność kapitałowa
W 2013 r. wynik finansowy SKOK-ów był ujemny. Strata wyniosła 128,9 mln zł183 i była istotnie
większa w porównaniu z 2012 r. (50 mln zł straty). Największy wpływ na to miała pogarszająca
się jakość aktywów (konieczność tworzenia odpisów aktualizujących).
Sytuacja kapitałowa SKOK-ów była trudna, a wartość funduszy własnych nieadekwatna do skali
prowadzonej działalności. Na koniec 2013 r. fundusze własne sektora kas, wyliczone zgodnie z
przepisami ustawy o ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, były
ujemne (-231,6 mln zł). Współczynnik wypłacalności kas również był ujemny i wyniósł na koniec
roku -1,33%, zaś po uwzględnieniu korekt wynikających z ustaleń inspekcji UKNF spadłby do
-4,31%.

Wynik finansowy SKOK-ów za 2013 r. -128,9 mln zł uwzględnia korekty wynikające z badania sprawozdań
finansowych kas przez biegłych rewidentów. Jest on niższy o 379 mln zł od wyniku finansowego wstępnie
prezentowanego przez SKOK-i (251 mln zł).
183
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4.3. Instytucje niebankowe świadczące usługi finansowe
4.3.1. Leasing
Leasing jest jedną z najłatwiej dostępnych form zewnętrznego finansowania. Chętnie korzystają z
niego małe i średnie przedsiębiorstwa o krótkiej historii działalności, które mają utrudniony
dostęp do kapitału bezpośrednio na rynku finansowym. W Polsce leasing jest drugim po
kredycie bankowym najczęściej wykorzystywanym przez małe i średnie przedsiębiorstwa
źródłem kapitału obcego. 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 podejmowania inwestycji.184
Wielkość rynku
W 2013 r. obserwowano przyspieszenie tempa wzrostu obrotów na rynku leasingu w Polsce185.
Przyczyniły się do tego poprawa sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz ich rosnące nakłady na
środki trwałe186. Wyraźne zwiększenie aktywności inwestycyjnej miało miejsce w sektorze
MŚP187, z którego pochodzi znaczna część leasingobiorców. Ponadto do skorzystania z leasingu
mogła zachęcać obserwowana w drugiej połowie roku poprawa sytuacji gospodarczej
największych krajów strefy euro, będących ważnymi partnerami handlowymi Polski.
Według danych ZPL podmioty niefinansowe pozyskały 35,3 mld zł od spółek leasingowych
(wykres 4.3.1.), przy czym 85,6% tej kwoty dotyczyło umów leasingowych, a pozostałe 14,4%
pożyczek udzielanych na zakup określonych środków trwałych. Z pożyczek udzielanych przez
spółki leasingowe nadal korzystali przede wszystkim rolnicy, którzy ubiegali się o dotacje ze

Dane o rynku usług leasingowych w Polsce wykorzystane w niniejszym opracowaniu pochodzą z Głównego
Urzędu Statystycznego (GUS) oraz Związku Polskiego Leasingu (ZPL). W badaniu GUS Działalność
przedsiębiorstw leasingowych w 2013 r., Warszawa 2014, wzięły udział 123 podmioty świadczące usługi leasingu.
W przypadku 22 badanych firm leasing był jedynym rodzajem działalności, w 57 dominującym, a w 44 stanowił
jedynie usługę dodatkową. Spośród badanych podmiotów 57 posiadało akcjonariuszy zagranicznych, w tym w
52 firmach ich udział w kapitale zakładowym był dominujący. Dane ZPL obejmowały natomiast transakcje 30
spółek zrzeszonych w tej organizacji (spółek zależnych od banków krajowych, jak i podmiotów niezwiązanych
kapitałowo z bankami).
185 W Europie obserwowano dalszą stagnację na rynku leasingu. Według danych Leaseurope wartość aktywów
przekazanych w leasing w 2013 r. była tam jedynie o około 0,9% wyższa niż rok wcześniej i wyniosła 254,2 mld
euro. Największy rynek leasingu, mierzony wartością sfinansowanych aktywów, funkcjonował w Wielkiej
Brytanii, Niemczech oraz we Francji (łącznie 52,8% obrotów na europejskim rynku).
186 Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-XII 2013, Warszawa 2014, GUS, s. 13-14.
187 Sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw w IV kw. 2013 r., Warszawa 2014, NBP, s. 3.
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środków UE. Wartość portfela aktywnych umów leasingu na koniec 2013 r. wynosiła 64,5 mld zł
(o 3 mld zł więcej niż w roku poprzednim)188.
Wykres 4.3.1. Wartość aktywów oddanych w leasing oraz sfinansowanych pożyczkami
udzielonymi przez spółki leasingowe w Polsce w latach 2010-2013
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W 2013 r. klientami firm leasingowych było 141 821 podmiotów niefinansowych, tj. o 3 292 więcej
niż rok wcześniej189. Leasingobiorcami były przede wszystkim przedsiębiorstwa (129 258), które
w analizowanym okresie zawarły nowe umowy leasingowe o wartości 28,6 mld zł.
Gospodarstwa domowe rzadziej korzystały z leasingu. Nowe umowy podpisało 12 441
gospodarstw, a ich wartość wyniosła 1,8 mld zł.
Spośród firm zrzeszonych w ZPL cztery największe podmioty miały około 30-procentowy udział
w rynku mierzony wartością udzielonych pożyczek i aktywów przekazanych w leasing.
Największym leasingodawcą był nadal Europejski Fundusz Leasingowy, który w 2013 r. zawarł
umowy o wartości 3,2 mld zł, na drugim miejscu znajdował się Raiffeisen Leasing Polska (2,6
mld zł), a następnie PKO Leasing (2,5 mld zł) i mLeasing190 (2,4 mld zł). W 2013 r. spółka zależna
jednego z banków zaprzestała świadczenia usług leasingowych i ograniczyła się tylko do obsługi
umów zawartych wcześniej, w przypadku grupy finansowej innego banku, na skutek
zachodzących procesów konsolidacyjnych, doszło do połączenia spółek leasingowych
działających w ramach jednej grupy kapitałowej.
Większość firm leasingowych finansuje swoją działalność głównie kredytami bankowymi,
udzielanymi najczęściej przez bank z tej samej grupy kapitałowej. Według danych GUS na koniec
2013 r. udział pożyczek i kredytów bankowych w strukturze źródeł finansowania tych spółek

Na podstawie danych ZPL.
Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 r., Warszawa 2014, GUS, aneks statystyczny, tablica 13.
190 Do 29 listopada 2013 r. BRE Leasing.
188
189
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wyniósł 82,4%, a finansowania własnego 8,9%. Niektórzy leasingodawcy wykorzystywali
ponadto środki pozyskane w formie pożyczki z międzynarodowych instytucji finansowych. W
analizowanym okresie finansowanie w formie pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego
otrzymały 4 spółki leasingowe. Łączna kwota tych pożyczek wyniosła blisko 1 mld zł. Spółki
leasingowe nadal w niewielkim stopniu korzystały z rynkowych źródeł finansowania, z
wyjątkiem Europejskiego Funduszu Leasingowego, który w 2013 r. wprowadził na rynek (w
trybie oferty publicznej i niepublicznej) obligacje o łącznej wartości 355 mln zł191.
Struktura leasingowanych aktywów
W strukturze aktywów finansowanych przez spółki leasingowe dominują środki ruchome (tabela
4.3.1.). W 2013 r. stanowiły one 95,5% wartości wszystkich umów zawartych z leasingodawcami.
Wartość sfinansowanych ruchomości wyniosła 33,7 mld zł, z czego ponad połowę stanowiły
środki transportu drogowego.
Tabela 4.3.1. Wartość i struktura aktywów sfinansowanych przez spółki leasingowe w latach
2010-2013
Wartość (w mld zł)
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31,3
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0,5

0,6
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0,9

0,9
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2,4

3,0
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16,9
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58,6
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7,5

8,9

19,6

23,2

24,0
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1,6

1,6

1,4
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5,8

5,2

4,5

4,5

27,3

31,1
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35,3

100,0

100,0

100,0

100,0

- środki transportu drogowego, w tym:
- samochody osobowe
Nieruchomości
Środki ruchome i nieruchomości ogółem

Źródło: ZPL.

Wśród przekazanych w leasing środków transportu drogowego nadal przeważały samochody
osobowe. Tempo wzrostu wartości transakcji w tym segmencie rynku leasingu było dużo wyższe
niż 2012 r. (18,7% wobec 3,5%). Było to związane z wygasaniem wielu umów leasingu aut „z
kratką” zawartych w latach 2009-2010192 oraz dążeniem leasingobiorców do ich odnowienia lub
przedłużenia ze względu na niepewność co do planowanych w 2014 r. zmian w zakresie
opodatkowania zakupu (leasingu) samochodów podatkiem VAT. 18 czerwca 2013 r. Rząd

Na podstawie danych Fitch Polska SA.
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 1 stycznia 2011 r. ograniczeń dotyczących możliwości
odliczania podatku VAT w przypadku leasingu takich samochodów w: Rozwój systemu finansowego w Polsce w
2010 r., Warszawa 2012, NBP, s. 104.
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wystąpił z wnioskiem do KE o możliwość ograniczenia prawa do odliczania podatku VAT z
tytułu nabycia samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej
masie do 3,5 t, wykorzystywanych przez nabywcę zarówno w działalności gospodarczej, jak i w
celach prywatnych193. Rada UE w decyzji wykonawczej wydanej 12 grudnia 2013 r.194 wyraziła
zgodę na wprowadzenie wnioskowanego ograniczenia od 1 stycznia 2014 r., a 23 grudnia 2013 r.
Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i
usług oraz niektórych innych ustaw195, stanowiący podstawę do implementacji tej decyzji. Projekt
ten przewidywał prawo do odliczenia 50% kwoty podatku VAT od zakupu auta, jeśli jest ono
wykorzystywane zarówno w celach gospodarczych, jak i prywatnych. Pełne odliczenie tego
podatku byłoby możliwe w sytuacji, gdy nabywany samochód byłby wykorzystywany
wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej.
Wysokie tempo wzrostu (33,3%) odnotowano także w segmencie samochodów ciężarowych.
Wartość takich pojazdów przekazanych w leasing zwiększyła się w analizowanym okresie z 6,9
do 9,2 mld zł. Było to związane m.in. z oczekiwanym wejściem w życie w grudniu 2013 r.
nowych norm emisji spalin dla samochodów ciężarowych (tzw. Euro VI). W obawie o wyższe
koszty związane z nabyciem pojazdów spełniających bardziej restrykcyjne wymogi część
przedsiębiorców podjęła decyzję o nabyciu tańszych samochodów ciężarowych zgodnych z
normą Euro V. Wysoką dynamikę sprzedaży takich aut zanotowano zwłaszcza w II połowie
roku. Wartość nowych umów leasingu floty samochodowej zwiększyła się z 2,5 mld zł w 2012 r.
do 3,4 mld zł w 2013 r. Umowy te dotyczyły, odpowiednio, 35,6 tys. oraz 46,4 tys. pojazdów.
Wartość nieruchomości sfinansowanych przez spółki leasingowe nie zmieniła się istotnie w
porównaniu z poprzednimi latami. Wprowadzone 1 stycznia 2013 r. zmiany przepisów,
polegające na skróceniu minimalnego okresu leasingu nieruchomości i objęciu leasingiem prawa
użytkowania wieczystego196 nie ożywiły tego segmentu rynku leasingu w Polsce.

W 2013 r. w Polsce istniała możliwość odliczenia 60% kwoty podatku VAT od zakupu samochodu osobowego,
przy czym wartość tego odliczenia nie mogła przekroczyć 6 tys. zł. Ponadto obowiązywało prawo do odliczenia
100% kwoty podatku VAT od zakupu części do takiego samochodu oraz innych kosztów związanych z jego
eksploatacją. Nie było natomiast możliwości odliczenia podatku VAT od zakupu paliwa do samochodu
osobowego.
194 Decyzja wykonawcza Rady upoważniająca Rzeczpospolitą Polską do stosowania środków stanowiących
odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie ogólnego systemu podatku od
wartości dodanej, Bruksela, 12 grudnia 2013 r., Rada Unii Europejskiej.
195 Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
z dnia 23 grudnia 2013 r., dostępny na stronie internetowej http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/196264/196267/196
268/dokument97123.pdf
196 Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U. z
2012 r., poz. 1342). Więcej na temat tych zmian w opracowaniu Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 r.,
Warszawa 2014, NBP, rozdz. 4.3.1.
193
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Nadal mało popularny był w Polsce leasing konsumencki, z którego mogą korzystać osoby
nieprowadzące działalności gospodarczej. Konsumenci wykazywali małe zainteresowanie tym
rodzajem leasingu, ponieważ korzystanie z niego nie wiązało się z przeniesieniem na nich praw
własności do leasingowanego aktywa. Spółki leasingowe nie były natomiast skłonne do
rozwijania oferty leasingu konsumenckiego ze względu na nieprecyzyjne zapisy w ustawie o
kredycie konsumenckim197, które – ich zdaniem – wywoływały wątpliwości interpretacyjne co do
zakresu umów leasingu kwalifikowanych jako umowy kredytu konsumenckiego.
Podobnie jak w poprzednich latach leasingobiorcy najczęściej korzystali z leasingu finansowego
(na koniec 2013 r. 80,3% klientów, tj. ponad 300 tys.). Liczba klientów, którzy podpisali umowy
leasingu operacyjnego, wyniosła 50 tys. Leasing mieszany był nadal mało popularny (około 1,7
tys. klientów). W 2013 r. kontynuowane były prace nad nowym standardem MSSF dotyczącym
umów leasingu (ma on zastąpić obecnie obowiązujący MSR 17). W maju została opublikowana
kolejna wersja projektu tego standardu198. Z uwagi na ilość uwag zgłoszonych w trwających do
połowy września konsultacjach, planowana na 2013 r. publikacja ostatecznej wersji tego
standardu została przesunięta.
Zdecydowana większość umów leasingowych nadal była zawierana na okres od dwóch do
pięciu lat (78,4% wartości wszystkich transakcji z 2013 r.). Umowy podpisywane na krótszy okres
dotyczyły głównie leasingu środków transportu drogowego, natomiast kontrakty przekraczające
pięć lat stosowano najczęściej w odniesieniu do leasingu maszyn i urządzeń przemysłowych oraz
nieruchomości. Nadal dominowały transakcje w złotych, które stanowiły 73,2% wartości
wszystkich kontraktów zawartych w 2013 r.

4.3.2. Faktoring
Specyfika faktoringu, łączącego elementy finansowania bieżącej działalności z usługami
dodatkowymi (np. monitoringiem płatności, kontrolą sytuacji finansowej odbiorcy towarów i
usług, działaniami windykacyjnymi, czynnościami księgowymi i administracyjnymi) sprawia, że
rynek ten może się rozwijać w różnych fazach cyklu koniunkturalnego. W okresie wzrostu
gospodarczego oraz rosnącej liczby zamówień faktoring pozwala przedsiębiorstwom zwiększyć
obroty, poprawić płynność finansową oraz strukturę bilansu. Natomiast w sytuacji pogarszania
się warunków makroekonomicznych i zaostrzania polityki kredytowej banków faktoring jest

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2011 r., nr 126, poz. 715 z późn. zm.).
Projekt
nowego
standardu
MSSF
dotyczącego
umów
leasingu
dostępny
na
stronie
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Leases/Exposure-Draft-May-2013/Documents/ED-LeasesStandard-May-2013.pdf

197
198
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wykorzystywany przez przedsiębiorstwa jako sposób skrócenia cyklu regulowania należności
oraz zabezpieczania się przed niewypłacalnością kontrahentów (faktoring bez regresu)199.
Wielkość rynku
W 2013 r. obserwowano dalszy rozwój rynku faktoringu w Polsce. Spółki faktoringowe
zrzeszone w PZF skupiły faktury o wartości 96,6 mld zł, tj. o 15,6% więcej niż rok wcześniej.
Według danych GUS liczba wykupionych faktur wyniosła 5,5 mln (tj. o blisko 650 tys. więcej niż
w 2012 r.), a obroty podmiotów świadczących usługi faktoringowe wzrosły do 129,6 mld zł
(wykres 4.3.2.), czyli równowartości 7,8% PKB.
Wykres 4.3.2. Wartość obrotów firm faktoringowych w Polsce w latach 2006-2013
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Liczba faktorantów w Polsce zwiększyła się w 2013 r. i wyniosła 8 472 (w 2012 r. 7 550)200. Wśród
nich dominowały przedsiębiorstwa z branży przetwórstwa przemysłowego, handlu hurtowego i
detalicznego oraz naprawy pojazdów samochodowych. Rosnąca popularność faktoringu była
związana z dalszym utrzymywaniem przez banki w trzech pierwszych kwartałach restrykcyjnej
polityki kredytowej w segmencie kredytów krótkoterminowych dla MŚP oraz poszukiwaniem
przez przedsiębiorstwa takich form finansowania, które nie wiążą się z koniecznością

199

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 Działalność
faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2013 r., Warszawa 2014, wzięły udział 43 podmioty prowadzące
działalność faktoringową, w tym 27 wyspecjalizowanych firm faktoringowych oraz 16 banków komercyjnych.
Spośród podmiotów badanych przez GUS tylko dla 11 faktoring stanowił jedyny rodzaj działalności. Większość
firm oferujących usługi faktoringu w Polsce traktuje je jako dodatkowe źródło przychodów. Dane PZF
obejmowały transakcje 20 spółek zrzeszonych w PZF (zarówno banków, spółek zależnych od banków
krajowych, jak i podmiotów niezwiązanych kapitałowo z bankami). Dane GUS za 2012 r. prezentowane we
wspomnianym opracowaniu dotyczą zbiorowości badanej w 2013 r., dlatego mogą różnić się od danych
zamieszczonych w poprzedniej edycji.
200 Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2013 r., Warszawa 2014, GUS.
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niewypłacalnością kontrahentów.
Relacja obrotów spółek faktoringowych z UE do PKB była w 2013 r. wyższa niż w Polsce i wyniosła 9,6%. Spółki te skupiły faktury o wartości 1,3 bln euro, co oznacza wzrost o 5,4% w porównaniu z 2012 r. Podobnie jak w poprzednim roku największe obroty na europejskim rynku
faktoringu miały: Wielka Brytania – 308,1 mld euro, Francja – 200,5 mld euro i Włochy – 178,0
mld euro201.
Struktura faktoringu
W Polsce dominuje faktoring krajowy. Według danych GUS stanowił on 84% wartości faktur
wykupionych w 2013 r. przez banki i firmy faktoringowe. Wartość wykupionych wierzytelności
w ramach faktoringu z regresem oraz bez regresu była zbliżona i wyniosła, odpowiednio, 51,7
oraz 52,2 mld zł.
Wykres 4.3.3. Struktura wykupionych wierzytelności w faktoringu krajowym w latach 2012-2013
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W ostatnich trzech latach w strukturze obrotów faktorów wzrastał udział faktoringu mieszanego.
Wierzytelności objęte umową faktoringu mieszanego są dzielone na dwie części. Jedna z nich (do
określonego limitu kredytowego dłużnika) jest objęta ochroną ubezpieczeniową oraz
finansowaniem, natomiast pozostałe wierzytelności przewyższające wspomniany limit są objęte
faktoringiem niepełnym. Usługą tą były zainteresowane przede wszystkim przedsiębiorstwa
posiadające polisy ubezpieczenia należności i prowadzące działalność w branżach, w których
sprzedaż produktów lub usług podlega sezonowym wahaniom. Ponadto coraz więcej
przedsiębiorstw korzystało z łączenia usługi faktoringu niepełnego z faktoringiem odwróconym,

201

EU Federation for Factoring and Commercial Finance Industry.
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w ramach którego – na podstawie otrzymanych faktur – faktor finansuje zobowiązania swojego
klienta wobec wybranych dostawców. Takie rozwiązanie pozwalało przedsiębiorstwom na
kompleksową obsługę zarówno należności, jak i zobowiązań oraz umożliwiało optymalizację
przepływów finansowych. Środki w postaci zaliczek od kontrahentów z tytułu faktur mogły
bowiem służyć bezpośrednio spłacie zobowiązania faktoranta z tytułu świadczonej mu przez
faktora usługi faktoringu odwróconego.
Ograniczone zaufanie polskich przedsiębiorców do zagranicznych kontrahentów (obawa przed
ewentualnymi stratami wynikającymi z braku lub opóźnienia zapłaty za dostarczone towary)
oraz chęć zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym skłaniały ich do zawierania umów
faktoringu zagranicznego. Według danych GUS wartość wierzytelności wykupionych w ramach
tego faktoringu po raz kolejny zwiększyła się (o 10,3%, z 18,4 mln zł w 2012 r. do 20,3 mln zł w
2013 r.).
Wśród firm oferujących usługi faktoringu w Polsce dominują banki i spółki z bankowych grup
kapitałowych. W 2013 r. udział trzech największych faktorów w całości obrotów na rynku usług
faktoringowych wyniósł 32,4% (11,6% Raiffeisen Polbank, 10,9% Pekao Faktoring, 9,9% ING
Commercial Finance). Nowym kanałem dystrybucji usług faktoringu na krajowym rynku były
platformy internetowe umożliwiające zawieranie transakcji kupna i sprzedaży faktur w systemie
aukcyjnym. Platformy te były kierowane przede wszystkim do małych przedsiębiorstw, dla
których koszty usług faktoringowych świadczonych przez banki lub wyspecjalizowane spółki
były zbyt wysokie oraz do przedsiębiorstw zainteresowanych sprzedażą pojedynczych faktur.

4.3.3. Pośrednicy kredytowi i firmy pożyczkowe
Podmioty niebankowe prowadzące działalność polegającą na sprzedaży kredytów i pożyczek
można podzielić na dwie podstawowe grupy:
 pośredników kredytowych, tj. instytucje pełniące rolę pośrednika w sprzedaży kredytów
bankowych (stronami umowy kredytowej są klient i bank),
 firmy pożyczkowe udzielające pożyczek.202

202

Dane wykorzystane w niniejszym opracowaniu pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Nie
obejmują one jednak wszystkich podmiotów prowadzących taką działalność w Polsce. W badaniu GUS
Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2013 r., Warszawa 2014, wzięło udział 118 podmiotów, w
tym 64 pośredników kredytowych oraz 54 firmy pożyczkowe. Pomimo istotnych różnic w sposobie działalności
omawianych podmiotów w statystykach GUS dane o wartości udzielonych kredytów i pożyczek są
prezentowane łącznie dla pośredników kredytowych i firm pożyczkowych. Dane GUS za 2012 r. prezentowane
we wspomnianym opracowaniu dotyczą zbiorowości badanej w 2013 r., dlatego mogą różnić się od danych
zamieszczonych w poprzedniej edycji.
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Głównym obszarem działalności pośredników kredytowych w Polsce jest sprzedaż kredytów i
pożyczek. Doradztwo przy zakupie ubezpieczeń majątkowych i na życie, tytułów uczestnictwa
w funduszach inwestycyjnych oraz przy wyborze programów oszczędnościowych stanowią
najczęściej dodatkowe usługi świadczone przez te przedsiębiorstwa. Najwięksi pośrednicy są
powiązani kapitałowo z bankami lub grupami finansowymi i działają w skali ogólnopolskiej.
Wśród firm pożyczkowych znajdują się zarówno takie, które udzielają pożyczek wyłącznie ze
środków własnych, jak i takie, które finansują swoją działalność kredytami bankowymi, emisją
obligacji lub pożyczkami od podmiotów dominujących. Ta druga grupa podmiotów udzielając
kredytów konsumenckich203 dokonuje transformacji terminów zapadalności lub transformacji
płynności204. Jedynie takie firmy pożyczkowe zaliczane są do sektora shadow banking,
definiowanego jako system pośrednictwa kredytowego, który obejmuje podmioty i działania
poza tradycyjnym systemem bankowym205.
Podmioty świadczące usługi pośrednictwa kredytowego oraz firmy pożyczkowe nie są w Polsce
objęte nadzorem KNF i nie muszą mieć licencji, aby prowadzić taką działalność. Nie istnieje
ponadto wymóg ich rejestracji, stąd trudno precyzyjnie określić skalę ich działalności.
W 2013 r. wartość kredytów i pożyczek udzielonych we współpracy z pośrednikami
kredytowymi oraz przez firmy pożyczkowe wyniosła 44,3 mld zł i była o 68,3% większa niż w
2012 r. (tabela 4.3.2.). Wzrost obrotów podmiotów działających na tym rynku był związany z
łagodzeniem polityki kredytowej przez banki w II i III kwartale (głównie na skutek wejścia w
życie zmienionej Rekomendacji T) oraz ze zwiększeniem popytu gospodarstw domowych na
kredyty konsumpcyjne206. Szacunki Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych207 wskazują, że

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2011 r., nr 126 poz. 715, z
późn. zm.) przez kredyt konsumencki rozumie się kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł (albo
równowartość tej kwoty w walucie obcej). W szczególności za umowę o kredyt konsumencki uważa się: umowę
pożyczki, umowę kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego, umowę o odroczeniu konsumentowi
terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek
kosztów związanych z odroczeniem spełnienia świadczenia, umowę o kredyt, w której kredytodawca zaciąga
zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego
świadczenia, oraz umowę o kredyt odnawialny.
204 Zielona Księga - równoległy system bankowy, KOM(2012) 102 wersja ostateczna, Bruksela, 19 marca 2012 r.,
Komisja Europejska, s. 3. Strengthening Oversight and Regulation of Shadow Banking. Policy Framework for
Strengthening Oversight and Regulation of Shadow Banking Entities, 29 August 2013, Financial Stability Board, s. 8.
205 Shadow Banking: Strengthening Oversight and Regulation. Recommendations of the Financial Stability Board, Financial
Stability Board, 27 October 2011, s. 1. Definicja przyjęta przez Komisję Europejską w Zielonej Księdze równoległy system bankowy.
206 Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych - edycje z III i IV
kwartału 2013 r., Warszawa 2013, NBP.
207 Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce powstała w 1999 r. i skupia około 80 podmiotów (m.in.
banki, pośredników kredytowych, firmy pożyczkowe).
203
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firmy pożyczkowe udzieliły w 2013 r. kredytów konsumenckich i pożyczek o wartości 2,7 mld zł,
a wartość ich należności z tego tytułu wyniosła na koniec roku 3,1 mld zł208.
Zarówno pod względem wartości sprzedaży, jak i liczby podpisanych umów, najważniejszą
grupą produktów oferowanych przez pośredników kredytowych i firmy pożyczkowe były
pożyczki, kredyty gotówkowe, kredyty ratalne i w kartach kredytowych. Ich udział w wartości
udzielonych przez te podmioty kredytów i pożyczek wyniósł w 2013 r. 63,1%, a w liczbie
podpisanych umów 97%.
Firmy pożyczkowe specjalizowały się w udzielaniu pożyczek o niskich kwotach i na krótkie
terminy, tj. niszy produktowej, którą banki przez wiele lat nie były zainteresowane. Średnia
wartość pożyczki udzielonej przez firmy pożyczkowe w 2013 r. wynosiła około 1 300 zł, a w
przypadku podmiotów sprzedających pożyczki wyłącznie przez Internet około 600 zł209.
Tabela 4.3.2. Działalność pośredników kredytowych oraz firm pożyczkowych w latach 2012-2013
Liczba podpisanych umów
(tys.)

Wartość udzielonych
kredytów i pożyczek (mld zł)

2012

2013

Kredyty i pożyczki ogółem, z tego:

2 353,2

3 208,8

26,3

44,3

- pożyczki, kredyty gotówkowe, ratalne oraz w
kartach kredytowych

2 264,3

3 110,5

12,3

28,0

- kredyty mieszkaniowe

58,1

63,0

12,6

14,6

- kredyty samochodowe

8,9

9,7

0,2

0,4

- kredyty konsolidacyjne

16,7

20,9

0,5

0,5

5,0

4,7

0,7

0,8

- inne kredyty

2012

2013

Uwaga: dane za 2012 r. prezentowane w tym opracowaniu dotyczą zbiorowości badanej w 2013 r., dlatego mogą
różnić się od danych zamieszczonych w poprzedniej edycji.
Źródło: Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2013 r., Warszawa 2014, GUS.

Jak wynika z danych GUS, mimo istotnego wzrostu wartości udzielonych kredytów i pożyczek
w 2013 r. w sektorze pośredników kredytowych i firm pożyczkowych odnotowano spadek
przychodów netto ze sprzedaży. Było to m.in. efektem narastającej presji konkurencyjnej ze
strony banków, które zaczęły wprowadzać do swojej oferty kredyty gotówkowe na niewielkie
kwoty, ograniczając jednocześnie wymogi formalne związane z ich zaciągnięciem i znacznie
skracając czas podejmowania decyzji kredytowych. Poprawie wyników ze sprzedaży

208

Sektor firm pożyczkowych w Polsce. Raport z badania ankietowego członków KPF. Lata 2008-2013, Gdańsk 2014,
Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.
209 Na podstawie opracowania Sektor firm pożyczkowych w Polsce. Raport z badania ankietowego członków KPF. Lata
2008-2013, Gdańsk 2014, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz raportu Mikropożyczki w
Polsce. Pierwsze badania produktów, kosztów i obsługi pożyczek internetowych, Warszawa 2013, Związek Firm
Pożyczkowych.
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pośredników kredytowych i firm pożyczkowych nie sprzyjały ponadto obniżki stóp
procentowych NBP, w szczególności stopy lombardowej, od której zależy m.in. maksymalna
wysokość oprocentowania kredytów i pożyczek210. Odnotowany w sektorze wzrost zysku netto
był możliwy wyłącznie dzięki ograniczeniu kosztów działalności operacyjnej.
Klientami

pośredników

kredytowych

i

firm

pożyczkowych

były

przede

wszystkim

gospodarstwa domowe. Sprzedaż oferowanych przez nich produktów odbywała się przeważnie
w placówkach partnerskich, przez akwizytorów w domach konsumentów, a także - coraz
częściej - za pomocą Internetu oraz innych metod komunikacji na odległość. Z informacji
udostępnianych przez uczestników rynku wynika, że wśród klientów firm pożyczkowych
sprzedających produkty wyłącznie za pośrednictwem Internetu znaczną grupę stanowiły osoby,
których sytuację finansową można określić jako dobrą. Zaciągnięcie kredytu lub pożyczki
pozwalało im realizować potrzeby konsumpcyjne (m.in. wycieczki, zakup

urządzeń

elektronicznych) w sytuacji chwilowego braku środków pieniężnych. Klientami firm
prowadzących działalność w formie placówek stacjonarnych częściej były osoby gorzej
sytuowane, bez stałego źródła dochodów, które zaciągały kredyt lub pożyczkę w celu spłaty
bieżących lub zaległych zobowiązań.
Firmy pożyczkowe stosowały znacznie mniej zaawansowane metody oceny kredytowej niż
banki. Niewiele podmiotów miało podpisane umowy o wymianie informacji z Biurem Informacji
Kredytowej. W 2013 r. kilka niezwiązanych z bankami podmiotów udzielających pożyczek i
stowarzyszonych w Związku Firm Pożyczkowych211 wyraziło chęć utworzenia bazy danych
klientów niebankowych firm udzielających pożyczek.
Brak nadzoru nad firmami pożyczkowymi ma negatywny wpływ na poziom bezpieczeństwa
konsumentów oraz rozwój całego rynku pośrednictwa kredytowego w Polsce. Potwierdzają to
przykłady stosowania przez niektóre firmy pożyczkowe praktyk naruszających interesy
klientów. Z kontroli przeprowadzonej w 2013 r. przez UOKiK wynika m.in., że dla części firm
pożyczkowych głównym źródłem przychodów nie były odsetki od udzielonych pożyczek, ale
różnego rodzaju prowizje i opłaty ponoszone przez konsumentów, które niekiedy nie były im
zwracane nawet w sytuacji odmowy udzielenia pożyczki212. Łączne pozaodsetkowe koszty
pożyczek zaciąganych w takich podmiotach mogą znacznie przewyższać pożyczoną kwotę, co z

Zgodnie z art. 359 § 2 (1) kodeksu cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. z
2014 r., nr 121, tekst jednolity) maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w
stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku
Polskiego (odsetki maksymalne).
211 Związek Firm Pożyczkowych został utworzony w 2013 r. Należy do niego kilkanaście firm udzielających
pożyczek wyłącznie przez Internet.
212 Opłaty stosowane przez instytucje parabankowe. Raport, Warszawa 2013, Urząd Ochrony Konkurencji i
Konsumentów.
210
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kolei prowadzi do popadania pożyczkobiorców w pętlę zadłużenia. Nieprawidłowości
występujące na tym rynku mogą obniżać zaufanie społeczeństwa do wszystkich instytucji
finansowych. W związku z tym istnieje uzasadniona potrzeba interwencji regulacyjnej, która
wyeliminowałaby takie nieprawidłowości na rynku usług firm pożyczkowych w Polsce.
W 2013 r. trwały prace nad projektem założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad
rynkiem finansowym, ustawy - prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw213. Celem
proponowanej regulacji jest wzmocnienie ochrony konsumentów w relacjach zarówno z
pośrednikami kredytowymi, jak i firmami pożyczkowymi. Projekt zakłada m.in.:
 ograniczenie możliwości pobierania nadmiernych opłat i prowizji przy udzielaniu i obsłudze
kredytów konsumenckich; miałoby to na celu ograniczenie pozaodsetkowych kosztów
kredytów konsumenckich, w tym kosztów usług dodatkowych,
 rozszerzenie uprawnień KNF w zakresie prowadzenia postępowań wyjaśniających wobec
podmiotów podejrzanych o prowadzenie działalności w zakresie usług finansowych bez
wymaganych zezwoleń oraz zaostrzenie sankcji karnych dla takich przedsiębiorstw,
 wprowadzenie
warunkujących

wymogów

kapitałowych,

wykonywanie

działalności

organizacyjno-prawnych
polegającej

na

i

personalnych

udzielaniu

kredytów

konsumenckich,
 obowiązek uzyskania przez podmioty udzielające kredytów konsumenckich wpisu w
odpowiednim rejestrze.
Wprowadzenie obowiązku rejestracji firm pożyczkowych przyczyniłoby się do zwiększenia
przejrzystości rynku pośrednictwa kredytowego w Polsce, ograniczenia skali występujących na
nim negatywnych zjawisk oraz poprawy bezpieczeństwa konsumentów. Obligatoryjna
sprawozdawczość tych podmiotów byłaby cennym źródłem informacji umożliwiających m.in.
monitorowanie ich działalności.

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy – prawo
bankowe oraz niektórych innych ustaw. Warszawa 27 sierpnia (I wersja projektu) i 16 grudnia (II wersja) 2013 r.,
Ministerstwo Finansów.
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4.4. Fundusze private equity214
Fundusze private equity dostarczają przedsiębiorstwom średnio- lub długoterminowego
finansowania oraz wsparcia menedżerskiego. Jednocześnie rozwój i wzrost wartości niektórych z
przedsiębiorstw pozwala funduszom osiągnąć wysokie stopy zwrotu z inwestycji. Ta forma
finansowania jest nadal mało popularna wśród polskich przedsiębiorstw215. W 2013 r. środki
otrzymane przez nie od funduszy private equity stanowiły 8,2% wartości kapitału pozyskanego
przez krajowe spółki w drodze emisji obligacji oraz 24% środków z emisji akcji. Analiza
przedsiębiorstw korzystających z wymienionych form finansowania wyraźnie wskazuje, że ze
środków dostarczanych przez fundusze private equity częściej korzystają przedsiębiorstwa
mniejsze, szybko rozwijające się oraz działające w branżach zaawansowanych technologii. Dla
takich przedsiębiorstw istotne jest nie tylko pozyskanie kapitału na rozwój, ale także
specjalistyczna wiedza i know-how, którą dysponują fundusze private equity.
Na koniec 2013 r. w Polsce były zarejestrowane 34 podmioty zarządzające funduszami private
equity. Podmioty te (oraz zarządzane przez nie fundusze) wykorzystywały różne formy prawne
działalności, np. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, fundusz inwestycyjny zamknięty, czy
też spółkę komandytowo-akcyjną. Upowszechnienie w ostatnich latach w sektorze funduszy
private equity prowadzenia działalności w formie spółki komandytowo-akcyjnej wynikało z braku
podmiotowości prawno-podatkowej takich spółek. Wypracowane w nich przychody, zyski oraz
poniesione koszty były uznawane na potrzeby podatku dochodowego za występujące u
wspólników, natomiast sama spółka nie była podatnikiem podatku dochodowego. Zgodnie z
nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych216 od 1 stycznia 2014 r. spółki
komandytowo-akcyjne zostaną objęte obowiązkiem podatkowym.
Wielkość sektora
W 2013 r. fundusze private equity działające w Polsce istotnie zmniejszyły zaangażowanie
kapitałowe w kraju i zagranicą. Wartość rozpoczętych przez nie krajowych inwestycji spadła o
blisko 30% i wyniosła 1,3 mld zł. Wartość środków zainwestowanych na rynkach zagranicznych

Termin private equity odnosi się zarówno do działalności funduszy private equity, jak i venture capital. Fundusze
venture capital stanowią podkategorię funduszy private equity. Przez krajowe fundusze private equity (fundusze
działające w Polsce) należy rozumieć te fundusze, które na terenie Polski mają oddział lub stałego
reprezentanta.
215 Dane o krajowym sektorze funduszy private equity wykorzystane w niniejszym opracowaniu pochodzą z
Europejskiego Stowarzyszenia Private Equity oraz Venture Capital (EVCA). EVCA gromadzi dane za
pośrednictwem Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (PSIK) od podmiotów będących jego
członkami. Dane te nie obejmują zatem funduszy niezrzeszonych w PSIK (m.in. niektóre fundusze inwestycyjne
zamknięte).
216 Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1387).
214

148

Narodowy Bank Polski

Instytucje finansowe

była natomiast o ponad połowę mniejsza (tabela 4.4.1.).
Tabela 4.4.1. Inwestycje oraz wartość środków pozyskanych w latach 2010-2013 przez działające
w Polsce fundusze private equity (w mln zł)
Wartość inwestycji krajowych funduszy private equity, z tego:
- na rynku krajowym
- na rynkach zagranicznych

2010

2011

2012

2013

2 015

2 837

2 262

1 476

1 661

2 584

1 802

1 276

354

253

460

200

Wartość inwestycji zagranicznych funduszy private equity w Polsce

962

220

177

319

Wartość środków pozyskanych przez krajowe fundusze private equity

458

1 823

2 032

1 097

52

63

72

94

237

553

587

1 037

Liczba przedsiębiorstw, w których krajowe fundusze private equity
zakończyły inwestycje

13

23

29

40

Relacja wartości inwestycji krajowych funduszy private equity do PKB (w %)

0,1

0,2

0,1

0,1

Liczba przedsiębiorstw, które otrzymały finansowanie od krajowych
funduszy private equity
Wartość wyjść z inwestycji zrealizowanych przez krajowe fundusze private
equity

Uwaga: do wyliczeń zastosowano średni kurs NBP EUR/PLN, wynoszący 3,9946 w 2010 r., 4,1198 w 2011 r.,
4,1850 w 2012 r. oraz 4,1975 w 2013 r. Ze względu na korekty danych EVCA wartości prezentowane w tabeli dla
2012 r. mogą się różnić od opublikowanych w poprzedniej edycji opracowania. Wartość wyjść z inwestycji jest
obliczona według ich wartości początkowej.
Źródło: 2013 European private equity activity, Bruksela 2014, EVCA.

Rok 2013 charakteryzował się wolnym tempem akumulacji kapitału przez krajowe fundusze
private equity. W analizowanym okresie zgromadziły one ponad 1 mld zł, tj. blisko dwukrotnie
mniej niż rok wcześniej. Wpływ na to mogły mieć zmiany kierunków przepływu kapitału
obserwowane na rynkach inwestycji private equity na świecie. Według uczestników rynku
inwestorzy byli bardziej skłonni do lokowania środków w fundusze prowadzące działalność w
Stanach Zjednoczonych i najbardziej rozwiniętych gospodarczo krajach Europy Zachodniej, niż
w fundusze z Europy Środkowo-Wschodniej. Część funduszy private equity, które otworzyły
swoje biura w krajach tego regionu, rozważała ich zamknięcie. Ponadto krajowe fundusze
dysponowały nadal kapitałem zgromadzonym w latach poprzednich, co również nie skłaniało
ich do pozyskiwania nowych środków.
Polski rynek inwestycji private equity był nadal największym spośród państw Europy ŚrodkowoWschodniej217. W 2013 r. wartość inwestycji przeprowadzonych przez fundusze z siedzibą w
Polsce stanowiła 60% wartości wszystkich inwestycji private equity w tym regionie. Krajowe
fundusze pozyskały około 70% środków zgromadzonych przez fundusze działające w krajach
Europy Środkowo-Wschodniej. Zdaniem uczestników rynku większa atrakcyjność krajowego

Do krajów Europy Środkowo-Wschodniej EVCA zalicza oprócz Polski następujące państwa: Bośnię i
Hercegowinę, Bułgarię, Chorwację, Czarnogórę, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Macedonię, Rumunię, Serbię,
Słowację, Słowenię, Ukrainę, Węgry.

217

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r.

149

Instytucje finansowe

rynku dla inwestycji private equity w porównaniu z innymi krajami regionu wynika m.in. z
większej

liczby

potencjalnych

celów

inwestycyjnych,

stabilnego

kursu

złotego

oraz

profesjonalizmu kadry zarządzającej funduszami private equity.
Na krajowym rynku aktywne były także zagraniczne fundusze private equity. W 2013 r.
rozpoczęły one inwestycje o wartości 319 mln zł (178 mln zł rok wcześniej). Wzrostowi
zaangażowania tych funduszy sprzyjała przede wszystkim stabilna na tle krajów regionu
sytuacja makroekonomiczna Polski oraz korzystne perspektywy rozwoju gospodarczego kraju.
Oczekiwany napływ środków z UE w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020
powinien zachęcić fundusze do kolejnych inwestycji. Mogłyby one bowiem zapewnić wsparcie
kapitałowe (niezbędny wkład własny) podmiotom starającym się o dofinansowanie projektów
inwestycyjnych ze środków unijnych.
Wykres 4.4.1. Inwestycje krajowych funduszy private equity w relacji do PKB w wybranych
krajach europejskich w latach 2012-2013
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Źródło: 2013 European private equity activity, Bruksela 2014, EVCA.

Struktura pozyskanych kapitałów
W 2013 r. fundusze private equity specjalizujące się w wykupach (buy-out) zgromadziły większość
środków (tj. około 92%). Fundusze venture capital inwestujące w spółki znajdujące się w
początkowych fazach rozwoju pozyskały około 8% środków (najwięcej od 2009 r.).
W strukturze geograficznej inwestorów dominowały nadal podmioty zagraniczne (86%). Udział
inwestorów krajowych zwiększył się z 3,9% do 14% i był największy od 10 lat. Było to związane
ze wzrostem zaangażowania sektora publicznego w finansowanie rozwoju inwestycji private
equity218. W ujęciu podmiotowym w 2013 r. sektor publiczny dostarczył najwięcej środków

218

Zaangażowanie środków publicznych w finansowanie rozwoju inwestycji private equity nie jest polską
specyfiką. Więcej na ten temat: Government venture capital for technology-based firms, Paris 1997, OECD, Government
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funduszom private equity (wykres 4.4.2.). Ponadto dużą część środków przekazały fundusze
funduszy, które mogą być także finansowane przez sektor publiczny. W Polsce funkcjonowały
dwa takie fundusze, tj. Krajowy Fundusz Kapitałowy (KFK) prowadzący działalność od 2005 r.
oraz utworzony w 2013 r. Polski Fundusz Funduszy Wzrostu (PFFW). KFK w 2013 r. podpisał
umowy inwestycyjne dotyczące wsparcia finansowego z 4 funduszami private equity, których
kapitał wyniósł łącznie 270 mln zł (udział KFK może wynosić maksymalnie 50% kwoty
wpłaconej do funduszu przez inwestorów prywatnych). Środki na finansowanie z KFK
pochodziły z dotacji celowych Ministerstwa Gospodarki, funduszy strukturalnych UE (Program
Operacyjny Innowacyjna Gospodarka) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. PFFW
został utworzony ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Europejskiego Funduszu
Inwestycyjnego (łącznie około 380 mln zł) i angażuje kapitał w fundusze private equity
inwestujące w przedsiębiorstwa znajdujące się w fazie wzrostu lub ekspansji i mające siedzibę w
Polsce.
Wykres 4.4.2. Źródła pochodzenia kapitału funduszy private equity działających w Polsce
i Europie w latach 2012-2013
100

%

90

24,0

70

14,5
0,5

22,7

22,1

23,6

9,6
5,5

10
4,7
10,6
5,2
9,6

5,7

80
14,3

60

14,5

50

27,0

40

10,1

41,6

30

14,6

20
10
0

10,3
7,8

2,5
9,1

Polska

Polska

2012

2013

7,9
21,3

33,5

4,8

2,4

Europa

Europa

2012

2013

Banki

Fundusze emerytalne

Zakłady ubezpieczeń

Przedsiębiorstwa

Sektor publiczny

Instytucje akademickie

Fudusze funduszy

Osoby prywatne

Państwowe fundusze majątkowe

Inne

Uwaga: ze względu na korekty danych EVCA wartości dla 2012 r. mogą się różnić od opublikowanych w
poprzedniej edycji opracowania.
Źródło: 2013 European private equity activity, Bruksela 2014, EVCA.

Struktura inwestycji
W ujęciu branżowym krajowe fundusze private equity zainwestowały najwięcej kapitału w
przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją i handlem detalicznym dobrami konsumpcyjnymi.
Trafiło do nich 25,9% wartości wszystkich środków zainwestowanych przez fundusze w 2013 r.
Do popularnych branż należały także m.in. usługi transportowe (15,4%).

involvement in the venture capital industry. International comparisons, Canada’s Venture Capital and Private Equity
Association, 2010, Adapting and evolving. Global venture capital insights and trends 2014, Ernst&Young 2014.
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Z badania przeprowadzonego wśród krajowych funduszy private equity wynika, że inicjatorami
połowy inwestycji rozpoczętych w 2013 r. byli właściciele spółek bądź ich doradcy219.
Przedsiębiorcy nierzadko poszukiwali profesjonalnych inwestorów, którym mogliby sprzedać
udziały w spółce, ponieważ nie znajdowali w najbliższym otoczeniu osób, które byłyby
zainteresowane kontynuowaniem rodzinnej działalności. Z badania przeprowadzonego wśród
studentów w Polsce wynika, ż jedynie 6,3% badanych byłoby skłonnych do przejęcia firmy
prowadzonej przez rodziców220. Fundusze private equity były natomiast coraz częściej
zainteresowane nabywaniem większościowych udziałów w spółkach.
Najwięcej kapitału krajowe fundusze private equity zainwestowały w spółki dojrzałe. Wykupy
stanowiły około 65% wartości ich inwestycji w analizowanym okresie. Na finansowanie spółek
będących w fazie wzrostu (growth) fundusze przeznaczyły około 22% środków. Środki
skierowane do przedsiębiorstw znajdujących się na wczesnych etapach działalności (seed, start-up
i later stage venture) stanowiły zaledwie 6,4% wartości ich inwestycji. Przedsiębiorstwa te
stanowiły jednocześnie najbardziej liczną grupę podmiotów, które otrzymały wsparcie
kapitałowe od funduszy private equity w 2013 r. (62 spośród 94 sfinansowanych przez fundusze
przedsiębiorstw).
Wartość wyjść z inwestycji zrealizowanych w Polsce, liczona według ich początkowej kwoty,
wyniosła w 2013 r. 1 mld zł i była niemal dwukrotnie wyższa niż rok wcześniej. Krajowe
fundusze private equity zakończyły inwestycje w 40 spółkach, tj. w 11 podmiotach więcej niż w
2012 r. Najczęściej dokonywano tego przez sprzedaż posiadanych akcji lub udziałów inwestorom
branżowym lub finansowym. W przypadku trzech spółek zakończenie inwestycji nastąpiło w
drodze odpisania transakcji jako straty. Największymi transakcjami sfinalizowanymi w
analizowanym okresie, i jednocześnie największymi w ostatnich kilku latach, były sprzedaż
spółki Luxmed oraz Zelmer. Stanowiły one łącznie około 75% wartości wyjść funduszy private
equity z inwestycji w 2013 r.

Rynek private equity w Polsce: fakty a opinie, Warszawa 2014, KPMG.
Barometr sukcesyjny i prognozowane ścieżki kariery dzieci z firm rodzinnych, Poznań 2014, Instytut Biznesu
Rodzinnego, KPMG, Center for Family Business University of St. Gallen.
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4.5. Fundusze inwestycyjne221
Sektor funduszy inwestycyjnych obejmuje podmioty krajowe działające na podstawie ustawy o
funduszach inwestycyjnych222 oraz podmioty zagraniczne funkcjonujące w Polsce zgodnie z
zasadą jednolitego paszportu europejskiego, zapisaną w dyrektywie UCITS223.

4.5.1. Wielkość sektora
W 2013 r. środki zgromadzone w funduszach inwestycyjnych zwiększyły się o 28,9%
(43,7 mld zł). Na koniec grudnia osiągnęły one najwyższą wartość w historii funkcjonowania
sektora, tj. 195,0 mld zł (wykres 4.5.1). Wzrost aktywów funduszy był związany zarówno z
wysokim napływem środków w ujęciu netto, jak i dodatnim wynikiem z działalności
inwestycyjnej tych podmiotów (wykres 4.5.2).
Wykres 4.5.1. Wartość oraz kwartalne tempo zmian aktywów netto funduszy inwestycyjnych w
latach 2010-2013
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Źródło: NBP, Analizy Online.

W opracowaniu skoncentrowano się na analizie krajowych funduszy inwestycyjnych. Analiza oparta została o
statystyki sektora funduszy inwestycyjnych przygotowywane przez NBP od II kwartału 2010 r. O ile nie
zaznaczono inaczej, wszelkie starsze dane pochodzą z serwisu Analizy Online i nie są w pełni porównywalne z
danymi dotyczącymi wcześniejszych okresów. W związku z tą zmianą, przedstawione dane mogą różnić się od
zaprezentowanych w poprzednich edycjach opracowania. Kategoria funduszy pieniężnych nie jest
analizowana, ponieważ nie występuje w statystykach NBP. Podmioty zaliczane do tej kategorii zostały
zakwalifikowane w statystykach NBP jako fundusze papierów dłużnych albo fundusze pozostałe (tj. fundusze
inne niż akcji krajowych, akcji zagranicznych, krajowych papierów dłużnych, zagranicznych papierów
dłużnych, stabilnego wzrostu, zrównoważone).
222 Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r., nr 146, poz. 1546, z poźn. zm.).
223 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego
inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (Dz.Urz. UE L302 z 2009 r., s. 32).
221

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r.

153

Instytucje finansowe

Wykres 4.5.2. Dekompozycja zmian wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych w latach
2012-2013
A. 2012 r
Aktywa netto (przyrost)

B. 2013 r
Aktywa netto (przyrost)
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Źródło: NBP, GUS.

W 2013 r. saldo wpłat i wypłat środków z funduszy inwestycyjnych było o ponad połowę wyższe
niż w 2012 r. i wyniosło 29,6 mld zł (wykres 4.5.3). Najwięcej kapitału w ujęciu netto skierowano
do funduszy inwestycyjnych zamkniętych (15,9 mld zł). Inaczej niż w 2012 r., wszystkie typy
funduszy odnotowały napływ netto środków.224
Wykres 4.5.3. Kwartalne saldo wpłat i wypłat środków z funduszy inwestycyjnych w latach
2010-2013
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Źródło: NBP, Analizy Online.
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W opracowaniu stosowany jest podział funduszy inwestycyjnych na rodzaje oraz typy. Zgodnie z przepisami
ustawy dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych rodzaje funduszy inwestycyjnych to: fundusze
inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte i fundusze inwestycyjne zamknięte.
Podział na typy dotyczy natomiast prowadzonej przez fundusze polityki inwestycyjnej.
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Na koniec 2013 r. głównymi uczestnikami funduszy inwestycyjnych były gospodarstwa
domowe. Wartość posiadanych przez nie tytułów uczestnictwa wzrosła z 72,5 mld zł na koniec
2012 r. do 90,3 mld zł na koniec 2013 r., jednak ich udział w strukturze inwestorów zmniejszył się
(wykres 4.5.4). Gospodarstwa domowe nabywały przede wszystkim jednostki uczestnictwa
funduszy inwestycyjnych otwartych. Najwięcej środków ulokowały w funduszach krajowych
papierów dłużnych (26,4 mld zł) oraz w funduszach pozostałych (20,8 mld zł, przy czym
5,8 mld zł w funduszach aktywów niepublicznych). W przypadku zamożnych gospodarstw
domowych do inwestycji w tytuły uczestnictwa funduszy aktywów niepublicznych mogła
skłaniać możliwość wpływania na ich politykę inwestycyjną i sposób gospodarowania
powierzonymi im środkami. W wyniku spadku stóp procentowych, a także wzrostu wyceny
aktywów funduszy inwestycyjnych w 2013 r., zwiększyła się relacja wartości kapitału
ulokowanego przez gospodarstwa domowe w formie tytułów uczestnictwa do złożonych przez
nie depozytów bankowych. Na koniec grudnia relacja ta wyniosła 16,8% (14,4% w 2012 r.).
Wzrósł także udział tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych w strukturze oszczędności
gospodarstw domowych.
Wykres 4.5.4. Struktura sektora funduszy inwestycyjnych według nabywców tytułów
uczestnictwa w latach 2012-2013 (% aktywów netto)
A. 2012 r
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Źródło: NBP.

W 2013 r. wzrósł udział przedsiębiorstw w strukturze uczestników funduszy inwestycyjnych.
Wartość posiadanych przez nie tytułów uczestnictwa zwiększyła się o około 45% i na koniec
grudnia

wyniosła

49,5 mld zł.

Zdecydowaną

większość

kapitału

ulokowanego

przez

przedsiębiorstwa w tej formie stanowiły tytuły uczestnictwa funduszy pozostałych, w tym
głownie aktywów niepublicznych. Istotną część środków stanowiły także tytuły uczestnictwa
funduszy akcji, również w większości funduszy aktywów niepublicznych. Podobnie jak zamożne
gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa wykorzystywały fundusze aktywów niepublicznych
do tworzenia struktur kapitałowych służących do optymalizacji prowadzonej działalności.
Duży udział w strukturze uczestników funduszy inwestycyjnych miały także zakłady
ubezpieczeń, reasekuracji i fundusze emerytalne. W 2013 r. wpłaciły one do funduszy
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inwestycyjnych 6,9 mld zł w ujęciu netto. Na koniec grudnia miały ulokowane w tej formie
46,3 mld zł, przy czym najwięcej w tytułach uczestnictwa funduszy krajowych dłużnych
papierów wartościowych. Znaczna część tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
posiadanych przez zakłady ubezpieczeń (około 72%) została przez nie nabyta w związku z
zawarciem przez osoby fizyczne umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem
kapitałowym (UFK).
Aktywa funduszy zagranicznych, których tytuły uczestnictwa były oferowane w Polsce
zwiększyły się nieznacznie i na koniec 2013 r. wyniosły 4,1 mld zł (3,9 mld zł na koniec 2012 r.) 225.
Wzrost aktywów wynikał głównie z napływu środków w ujęciu netto. Liczba uczestników
zagranicznych funduszy inwestycyjnych zmniejszyła się do 67,2 tys., natomiast przeciętny
poziom zgromadzonych przez nich środków zwiększył się do 60,7 tys. zł na koniec 2013 r.
Fundusze zagraniczne i krajowe fundusze UCITS różniły się sposobem dystrybucji tytułów
uczestnictwa. Tytuły uczestnictwa podmiotów krajowych kierowane były do szerokiego grona
inwestorów, natomiast funduszy zagranicznych oferowane były przede wszystkim zamożnym
klientom detalicznym oraz klientom profesjonalnym.
Koncentracja w sektorze towarzystw funduszy inwestycyjnych
Na koniec 2013 r. funkcjonowało 55 towarzystw funduszy inwestycyjnych226. Wśród nich 24
posiadało zezwolenie na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa
liczba instrumentów finansowych, w tym osiem również na doradztwo inwestycyjne. W 2013 r.
KNF wydała jedno zezwolenie na wykonywanie działalności przez TFI, dwa zezwolenia na
rozszerzenie działalności towarzystwa o doradztwo inwestycyjne oraz cztery zezwolenia na
rozszerzenie działalności towarzystwa o zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden
lub większa liczba instrumentów finansowych.
W 2013 r. koncentracja w sektorze towarzystw funduszy inwestycyjnych nieznacznie wzrosła.
Zwiększył się udział w rynku trzech oraz pięciu największych TFI pod względem wartości
aktywów zgromadzonych w zarządzanych przez nie funduszach inwestycyjnych (tabela 4.5.1).
Były to: TFI PZU, Ipopema TFI, Pioneer Pekao TFI, PKO TFI i Skarbiec TFI. Oferty trzech
największych na koniec 2013 r. towarzystw znacznie się od siebie różniły. Największe TFI
koncentrowało się na funduszach inwestycyjnych zamkniętych. Towarzystwo to należało do
ubezpieczeniowej grupy kapitałowej, a ponad 75% środków, którymi zarządzało znajdowało się
w funduszach przeznaczonych wyłącznie dla podmiotów z jego grupy kapitałowej. W ofercie
drugiego pod względem wielkości TFI dominowały fundusze inwestycyjne zamknięte aktywów
niepublicznych, których uczestnikami były przede wszystkim przedsiębiorstwa. Jego jedynym

Materiał informacyjny na temat zbywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa emitowanych
przez fundusze zagraniczne w okresie 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., UKNF, Warszawa 2014 r.
226 Do końca 2013 r. jedno z towarzystw nie zarejestrowało żadnego funduszu inwestycyjnego.
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akcjonariuszem był dom maklerski. Natomiast trzecie największe towarzystwo zarządzało
głównie funduszami inwestycyjnymi otwartymi, a w strukturze jego klientów dominowały
gospodarstwa domowe.
Tabela 4.5.1. Wskaźniki koncentracji w sektorze towarzystw funduszy inwestycyjnych w latach
2010-2013
2010

2011

2012

2013

CR3 (w %)

32,64

26,83

27,86

28,90

CR5 (w %)

49,06

40,20

41,17

43,30

0,0674

0,0568

0,0570

0,0583

HHI

Źródło: obliczono na podstawie danych NBP.

Na koniec 2013 r. na rynku funkcjonowały 24 towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które
zarządzały

wyłącznie

funduszami

inwestycyjnymi

zamkniętymi

lub

specjalistycznymi

funduszami inwestycyjnymi otwartymi. W związku z koniecznością dostosowania krajowych
przepisów prawa do dyrektywy UE227, fundusze tego rodzaju powinny zostać uznane za
alternatywne fundusze inwestycyjne, a zarządzające nimi TFI, co do zasady, za zarządzających
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Termin wprowadzenia przepisów tej dyrektywy
do krajowego porządku prawnego upłynął 22 lipca 2013 r., jednak prace nad jej implementacją
nie zostały zakończone do końca 2013 r. Mimo braku wdrożenia przepisów dyrektywy,
zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z innych państw UE mogli oferować
tytuły uczestnictwa takich funduszy inwestorom profesjonalnym w Polsce.
Liczba funduszy inwestycyjnych
Na koniec 2013 r. w Polsce działało 636 funduszy inwestycyjnych, w tym najwięcej w formie
funduszu inwestycyjnego zamkniętego (tabela 4.5.2). Wzrost liczby tych instytucji nastąpił w
wyniku tworzenia nowych funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Inaczej niż w 2012 r., w
2013 r. zmniejszyła się liczba funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy
inwestycyjnych otwartych. Liczba funkcjonujących subfunduszy zwiększyła się z 383 na koniec
2012 r. do 414 na koniec 2013 r.
W 2013 r. KNF wydała jedno zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego,
cztery na utworzenie specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz jedno na
utworzenie publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Dodatkowo zarejestrowane
zostały 102 fundusze inwestycyjne zamknięte, których certyfikaty nie były ani oferowane w

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń
(WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 (Dz.Urz. UE L174 z 2011 r. s. 1). Szerzej w: Rozwój systemu finansowego
w Polsce w 2011 r., Warszawa 2013, NBP, s. 37.
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drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, jak również
wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu228. Fundusze inwestycyjne zamknięte
dominowały wśród nowotworzonych podmiotów podobnie jak w poprzednich latach.
Tabela 4.5.2. Liczba funduszy inwestycyjnych oraz TFI w Polsce w latach 2010-2013
Fundusze inwestycyjne otwarte
Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte

2010

2011

2012

2013

70

61

65

58

48

51

57

50

Fundusze zamknięte

289

370

458

528

Ogółem

407

482

580

636

50

50

54

55

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych

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

Przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych pozwalają na tworzenie funduszy szczególnych
typów oraz konstrukcji. Wśród nich najliczniejszą grupę na koniec 2013 r. stanowiły fundusze
aktywów niepublicznych (tabela 4.5.3). Podmioty te służyły często do tworzenia indywidualnych
rozwiązań inwestycyjnych dla zamożnych osób prywatnych lub przedsiębiorstw. Były one
wykorzystywane m.in. do

optymalizacji

podatkowej

posiadanego majątku. Fundusze

inwestycyjne są bowiem zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych229, uzyskany
przez nie dochód z inwestycji może być więc w pełni reinwestowany. Fundusze dedykowane
konkretnym

inwestorom

przyjmowały

najczęściej

formę

funduszy

inwestycyjnych

230

zamkniętych . Posiadacze certyfikatów inwestycyjnych wnosili do nich nie tylko środki
pieniężne, ale również instrumenty finansowe (np. udziały w kontrolowanych przez siebie
spółkach) czy nieruchomości. Zwykle zachowywali oni wpływ na sposób zarządzania
powierzonymi funduszom środkami i aktywami. Zapisy statutów takich podmiotów, ich
polityka inwestycyjna oraz kompetencje zgromadzenia inwestorów były bowiem opracowywane
w porozumieniu z uczestnikami.

Zgodnie z art 15 ust. 1a ustawy o funduszach inwestycyjnych tworzenie takich funduszy nie wymaga
uzyskania zezwolenia KNF. Towarzystwo jest jedynie zobowiązane do powiadomienia KNF o utworzeniu
takiego podmiotu. Uproszczona procedura tworzenia ww. funduszy obowiązuje od grudnia 2011 r.
229 Art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r.,
poz. 851).
230 Fundusze aktywów niepublicznych mogą być tworzone również jako specjalistyczne fundusze inwestycyjne
otwarte stosujące zasady i ograniczenia inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Na koniec 2013 r.
funkcjonowały tylko trzy specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte aktywów niepublicznych, a
zgromadzone w nich środki nie przekraczały 0,2 mld zł.
228
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Krajowe TFI nadal nie były zainteresowane tworzeniem funduszy portfelowych, funduszy rynku
pieniężnego ani funduszy podstawowych i powiązanych. W 2013 r. wzrosła natomiast liczba
funduszy z wydzielonymi subfunduszami oraz funduszy sekurytyzacyjnych. Do zwiększenia
dynamiki rozwoju funduszy sekurytyzacyjnych w przyszłości mogą przyczynić się zmiany w
ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczące umowy subpartycypacji. M.in.
umożliwią one bankom

rozliczanie w czasie przychodów ze zbycia do

funduszu

sekurytyzacyjnego albo zarządzającego nim towarzystwa praw do przepływów pieniężnych z
sekurytyzowanych wierzytelności231.
Tabela 4.5.3. Liczba funduszy inwestycyjnych według wybranych szczególnych typów i
konstrukcji w latach 2012-2013
Szczególne konstrukcje funduszy
inwestycyjnych

Szczególne typy funduszy
inwestycyjnych

2012

2013

63

71

Fundusze podstawowe

2

2

Fundusze sekurytyzacyjne

Fundusze powiązane

4

4

Fundusze aktywów niepublicznych

Fundusze z wydzielonymi
subfunduszami

Fundusze rynku pieniężnego w
rozumieniu art. 178 ustawy o
funduszach inwestycyjnych

2012

2013

2

2

41

58

305

345

Uwagi: tabela zawiera informacje na temat liczby funduszy prowadzących działalność na koniec poszczególnych
lat. Ze względu na dokonane korekty dane mogą się różnić od zaprezentowanych w poprzednich edycjach
opracowania.
Źródło: NBP.

Kanały dystrybucji
Fundusze inwestycyjne mogą zbywać i odkupywać jednostki uczestnictwa bezpośrednio lub za
pośrednictwem towarzystwa funduszy inwestycyjnych, podmiotu prowadzącego działalność
maklerską, banku krajowego, krajowego oddziału instytucji kredytowej lub innego podmiotu z
siedzibą lub miejscem zamieszkania na terytorium Polski, który otrzymał zezwolenie KNF na
wykonywanie takiej działalności. Na koniec 2013 r. zezwolenie KNF na dystrybucję jednostek
uczestnictwa na polskim rynku finansowym posiadały 84 podmioty. Wśród dystrybutorów
jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych innych niż wymienione wcześniej podmioty
dominowały przedsiębiorstwa świadczące usługi pośrednictwa finansowego. W 2013 r. KNF
udzieliła pięciu zezwoleń na pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa
funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych i stwierdziła jedno
wygaśnięcie takiego zezwolenia.
Tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwa należące do
bankowych grup kapitałowych oferowane były klientom w sieci placówek bankowych, a
funduszy w ofercie TFI działających w ramach grup ubezpieczeniowych nabywane przez

231

Szerzej w rozdziale 2.1.2.
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zakłady ubezpieczeń jako lokaty ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. W sprzedaży
tytułów uczestnictwa wykorzystywano również banki i podmioty prowadzące działalność
maklerską spoza grup kapitałowych towarzystw, a także pośredników finansowych. Można było
je również nabyć za pośrednictwem internetowych platformach inwestycyjnych, często bez
konieczności poniesienia opłat manipulacyjnych. W związku z częstym wykorzystywaniem
funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych
otwartych do tworzenia rozwiązań inwestycyjnych dopasowanych do potrzeb klientów,
ważnym kanałem dystrybucji stało się oferowanie tytułów uczestnictwa konkretnym inwestorom
bądź grupie inwestorów.
Liczba podmiotów wpisanych do rejestru funduszy zagranicznych spadła z 82 na koniec 2012 r.
do 47 na koniec 2013 r. Podobnie jak w poprzednich latach, nie wszystkie z zarejestrowanych
podmiotów prowadziły działalność operacyjną. W 2013 r. działalność prowadziły 43 fundusze.
Większość funduszy zagranicznych wpisanych do rejestru pochodziła z Austrii i Luksemburga.
W 2013 r. do KNF nie wpłynęły zawiadomienia o zamiarze zbywania na terenie Polski tytułów
uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestycyjnych232. Liczba subfunduszy zagranicznych
funduszy inwestycyjnych objętych notyfikacją zmniejszyła się do 613. Liczba subfunduszy,
których tytułu uczestnictwa były faktycznie zbywane i odkupywane była o około połowę niższa.

4.5.2. Krajowe fundusze inwestycyjne na tle europejskiego sektora funduszy inwestycyjnych
Aktywa netto europejskich funduszy inwestycyjnych zwiększyły się o 10,7% i na koniec 2013 r.
wyniosły 7,3 bln euro233. Wszystkie typy funduszy inwestycyjnych odnotowały wzrost
zgromadzonych w nich środków. Największy przyrost aktywów dotyczył funduszy akcji oraz
funduszy mieszanych, co wynikało zarówno z wysokiego salda wpłat i wypłat dokonywanych
przez inwestorów, jak i wzrostów cen papierów wartościowych na europejskich giełdach.
Krajowe podmioty nadal

stanowiły

niewielką część europejskiego sektora funduszy

inwestycyjnych. Na koniec 2013 r. zgromadzone w nich środki stanowiły 0,6% aktywów netto
tego sektora.
W ujęciu nominalnym aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych zwiększyły się bardziej niż
funduszy czeskich i węgierskich (wykres 4.5.5). W relacji do PKB największy wzrost środków
zgromadzonych w tych podmiotach odnotowano na Węgrzech. Relacja aktywów funduszy
inwestycyjnych do PKB w analizowanych państwach regionu na koniec 2013 r. nie przekraczała

Materiał informacyjny na temat zbywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa emitowanych
przez fundusze zagraniczne w okresie 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., UKNF, Warszawa 2014 r.
233 Europejski sektor funduszy inwestycyjnych obejmuje państwa strefy euro oraz Polskę, Czechy, Węgry,
Rumunię i Litwę.
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17%. Dla porównania aktywa funduszy inwestycyjnych państw strefy euro stanowiły około 76%
jej PKB.
Wykres 4.5.5. Relacja aktywów netto funduszy inwestycyjnych do PKB w Polsce, Czechach i na
Węgrzech w latach 2012-2013
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Źródło: banki centralne, Eurostat.

Europejski sektor funduszy inwestycyjnych charakteryzował się znacznie mniejszym udziałem
funduszy pozostałych niż analizowane państwa regionu (wykres 4.5.6). W Polsce i Czechach
fundusze tego typu odnotowały największy przyrost aktywów, podczas gdy na Węgrzech
najbardziej zwiększyła się wartość środków zgromadzonych w funduszach mieszanych. W
2013 r. w analizowanych państwach regionu wzrosły aktywa wszystkich typów funduszy
inwestycyjnych, z wyjątkiem aktywów węgierskich funduszy akcji oraz czeskich funduszy
mieszanych.
Wykres 4.5.6. Struktura sektora funduszy inwestycyjnych według ich typów w wybranych
państwach oraz średnia dla Europy w 2013 r. (% aktywów netto)
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Uwagi: europejski sektor funduszy inwestycyjnych obejmuje państwa strefy euro oraz Polskę, Czechy, Węgry,
Rumunię i Litwę. Dane nie obejmują funduszy rynku pieniężnego, które zgodnie z metodyką EBC zaliczane są
do sektora monetarnych instytucji finansowych.
Źródło: EBC.
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4.5.3. Struktura sektora funduszy inwestycyjnych
W 2013 r. ponownie zwiększyło się znaczenie funduszy pozostałych, które na koniec roku
dominowały w strukturze sektora pod względem wartości zgromadzonych środków (wykres
4.5.7). Kontynuowany był również spadek udziału funduszy akcji oraz funduszy mieszanych.
Inaczej niż w poprzednich latach, zmniejszyło się znaczenie funduszy krajowych papierów
dłużnych. Zmiany w strukturze sektora funduszy inwestycyjnych były związane z
dynamicznym wzrostem aktywów funduszy pozostałych.
Wykres 4.5.7. Struktura sektora funduszy inwestycyjnych według ich typów w latach 2010-2013
(% aktywów netto)
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Źródło: NBP.

W 2013 r. zwiększyły się aktywa wszystkich typów funduszy inwestycyjnych (tabela 4.5.4).
Największy

przyrost

aktywów

zaobserwowano

dla

funduszy

pozostałych.

Wzrost

zgromadzonych w nich środków wynikał zarówno z dużego zainteresowania inwestorów
tytułami uczestnictwa tych podmiotów, w tym szczególnie funduszy aktywów niepublicznych,
jak i osiągniętych przez nie wyników inwestycyjnych. Fundusze pozostałe odnotowały
najwyższe saldo wpłat i wypłat spośród wszystkich typów funduszy (15,6 mld zł). Duży napływ
netto środków do tych podmiotów wynikał z zainteresowania inwestorów dedykowanymi
funduszami inwestycyjnymi dopasowanymi do ich indywidualnych potrzeb.
W przypadku funduszy akcji zagranicznych oraz funduszy papierów dłużnych wzrost aktywów
nastąpił głównie na skutek przewagi dokonanych wpłat nad umorzeniami tytułów uczestnictwa.
Zainteresowanie inwestorów tytułami uczestnictwa tych funduszy inwestycyjnych mogło być
konsekwencją poszukiwania potencjalnie bardziej dochodowych lokat kapitału w związku ze
spadkiem

oprocentowania

depozytów

bankowych,

a

także

ograniczaniem

sprzedaży

krótkoterminowych ubezpieczeń na życie, tzw. polisolokat. Najwięcej środków w ujęciu netto
wpłaciły

do

funduszy

inwestycyjnych

gospodarstwa

domowe

(12,1 mld zł)

oraz

przedsiębiorstwa (9,1 mld zł). Gospodarstwa domowe skierowały najwięcej środków do
funduszy krajowych papierów dłużnych, a przedsiębiorstwa – do funduszy pozostałych.

162

Narodowy Bank Polski

Instytucje finansowe

Tabela 4.5.4. Aktywa netto sektora funduszy inwestycyjnych według ich typów w latach 20102013 (w mld zł)
2010

2011

2012

2013

Akcji krajowych

25,3

18,3

22,7

27,3

Krajowych papierów dłużnych

28,4

34,5

47,4

54,3

Stabilnego wzrostu

11,6

8,6

8,5

9,9

Zrównoważone

15,6

10,6

10,1

11,3

Akcji zagranicznych

8,8

6,7

6,7

8,3

Zagranicznych papierów dłużnych

4,9

5,0

8,4

10,7

27,2

34,1

47,5

73,3

121,8

117,8

151,3

195,0

Pozostałe
Ogółem

Źródło: NBP.

Wzrost aktywów odnotowały także wszystkie rodzaje funduszy inwestycyjnych (tabela 4.5.5).
Podczas gdy w poprzednich latach w strukturze sektora dominowały fundusze inwestycyjne
otwarte, na koniec 2013 r., po raz pierwszy w historii funkcjonowania sektora, najwięcej środków
zgromadzonych było w funduszach inwestycyjnych zamkniętych. Podmioty te odnotowały
największy, około 50-procentowy, przyrost aktywów w 2013 r. Było to związane ze wzrostem
środków zgromadzonych w funduszach aktywów niepublicznych, które zazwyczaj prowadziły
działalność w formie funduszu inwestycyjnego zamkniętego.
Tabela 4.5.5. Aktywa netto sektora funduszy inwestycyjnych według ich rodzajów w latach 20102013 (mld zł)
2010

2011

2012

2013

Fundusze inwestycyjne otwarte

69,2

54,3

63,2

75,3

Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte

27,7

29,0

36,9

42,7

Fundusze zamknięte

24,9

34,5

51,1

77,1

Źródło: NBP.

4.5.4. Lokaty funduszy inwestycyjnych
W 2013 r. struktura środków zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych nie zmieniła się
istotnie (wykres 4.5.8). Na koniec grudnia instrumenty udziałowe i dłużne stanowiły zbliżoną
część ich aktywów, tj. po około 41%.
Portfel instrumentów udziałowych funduszy inwestycyjnych wzrósł w 2013 r. o 21,2 mld zł i na
koniec grudnia wyniósł 88,7 mld zł. Połowę tego portfela stanowiły pozostałe instrumenty
udziałowe, tj. instrumenty inne niż akcje spółek notowanych na Rynku Głównym GPW i
NewConnect oraz tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Wśród nich dominowały akcje
znajdujące się poza obrotem na rynku zorganizowanym. Na koniec 2013 r. ich wartość wyniosła
34,5 mld zł. Większość instrumentów tego rodzaju była składnikiem lokat funduszy aktywów
niepublicznych.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r.

163

Instytucje finansowe

Wykres 4.5.8. Struktura aktywów funduszy inwestycyjnych w latach 2012-2013
A. 2012 r
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Źródło: NBP.

W 2013 r. wartość portfela papierów udziałowych notowanych na krajowym zorganizowanym
rynku giełdowym (bez certyfikatów inwestycyjnych) zwiększyła się o 26,3% i na koniec grudnia
wyniosła 34,7 mld zł. Wynikało to zarówno ze wzrostu wyceny akcji spółek notowanych na
Rynku Głównym GPW i NewConnect, jak i dodatniego salda transakcji ich zakupu i sprzedaży.
Do wzrostu wartości portfela przyczynił się napływ netto środków do funduszy akcji krajowych,
a także do funduszy mieszanych, które część aktywów lokowały w akcje.
Wartość dłużnych papierów wartościowych posiadanych przez fundusze inwestycyjne
zwiększyła się z 66,8 mld zł na koniec 2012 r. do 87,9 mld zł na koniec 2013 r. W portfelu tych
instrumentów dominowały krajowe obligacje skarbowe (53,9 mld zł), jednak ich udział
zmniejszył się. Największe znaczenie miały obligacje o zmiennym oprocentowaniu oraz
pięcioletnie obligacji o stałym kuponie. W 2013 r. saldo transakcji kupna i sprzedaży krajowych
obligacji skarbowych było dodatnie, przy czym najwięcej środków fundusze przeznaczyły na
zakup dwuletnich obligacji zerokuponowych. W związku z istotnym ograniczeniem znaczenia
bonów skarbowych w finansowaniu potrzeb pożyczkowych Skarbu Państwa i brakiem nowych
emisji tych instrumentów od II kwartału 2013 r., na koniec grudnia nie było ich wśród
składników lokat funduszy inwestycyjnych (tabela 4.5.6).
Wartość pozostałych dłużnych papierów wartościowych funduszy inwestycyjnych wzrosła w
2013 r. o 72,1% i na koniec grudnia wyniosła 34,1 mld zł. Największy udział wśród tych lokat
miały instrumenty wyemitowane przez przedsiębiorstwa (45,6%). Wartość portfela tych
papierów wartościowych zwiększyła się w 2013 r. ponad dwukrotnie. Wzrost zaangażowania
funduszy inwestycyjnych w obligacje przedsiębiorstw był związany z napływem netto środków
do funduszy dłużnych papierów wartościowych, które poszukując lokat bardziej zyskownych
niż skarbowe papiery wartościowe część swoich aktywów lokowały w instrumenty finansowe o
wyższym ryzyku.
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Tabela 4.5.6. Zaangażowanie funduszy inwestycyjnych na polskim rynku finansowym w latach
2010-2013 (w %)
2010

2011

2012

Udział w rynku bonów skarbowych

8,9

7,8

9,2

-

Udział w rynku obligacji skarbowych

6,4

6,4

8,0

8,3

15,0

12,1

10,8

11,7

6,6

5,3

5,0

5,5

13,8

11,0

10,0

12,2

Udział we free float GPW
Udział w kapitalizacji GPW
Udział w obrotach na Głównym Rynku GPW

2013

Uwagi: rynek obligacji skarbowych obejmuje krajowe rynkowe obligacje skarbowe. Kapitalizacja oraz free float
obejmują akcje i PDA spółek krajowych notowane na Głównym Rynku GPW i na rynku NewConnect.
Źródło: obliczono na podstawie danych NBP, GPW i Ministerstwa Finansów.

Duże zaangażowanie w mało płynne obligacje przedsiębiorstw było przyczyną zawieszenia w
grudniu 2013 r. odkupywania jednostek uczestnictwa subfunduszu Copernicus Dłużnych
Papierów Korporacyjnych, wydzielonego w ramach Copernicus FIO. Zawieszenie nastąpiło ze
względu na dużą wartość wypłat dokonywanych przez uczestników subfunduszu i utratę
możliwości realizacji zleceń umarzenia jednostek uczestnictwa. Ponadto w październiku 2013 r.
KNF nakazała zwieszenie zbywania i odkupywanie jednostek uczestnictwa Idea Premium SFIO.
Decyzja ta została podjęta ze względu na opóźnienie wypłat środków z tytułu odkupienia przez
fundusz jednostek uczestnictwa. W 2013 r. nastąpiło również kilka przypadków zawieszenia
odkupywania tytułów uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych oferowanych w
Polsce.

4.5.5. Wyniki inwestycyjne funduszy i poziom podejmowanego ryzyka
W 2013 r. wszystkie typy funduszy inwestycyjnych osiągnęły dodatnie stopy zwrotu, zarówno w
ujęciu nominalnym, jak i realnym (tabela 4.5.7). Najlepsze wyniki inwestycyjne uzyskały
fundusze akcji krajowych, a najgorsze – fundusze zagranicznych papierów dłużnych oraz
fundusze akcji zagranicznych. Przeciętne stopy zwrotu dwóch ostatnich typów funduszy tylko
nieznacznie przewyższały wskaźnik inflacji CPI. Fundusze akcji krajowych jako jedyne osiągnęły
lepsze wyniki inwestycyjne niż w 2012 r. Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich
analizowanych typów funduszy inwestycyjnych była niemal dwukrotnie niższa niż w
poprzednim roku.
Przeciętna stopa zwrotu funduszy akcji krajowych w 2013 r. była wyższa niż stopa zwrotu
portfela odwzorowującego indeks WIG (8,1%). Wyniki inwestycyjne lepsze od indeksu osiągnęło
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około 61% podmiotów inwestujących głównie na krajowym rynku akcji234. W portfelach
instrumentów udziałowych znacznej części z nich duży udział miały akcje spółek wchodzących
w skład indeksów mWIG40 oraz sWIG80. Indeksy te wzrosły w 2013 r. bardziej niż indeks WIG,
odpowiednio o 31,1% i 37,3%. Średnia stopa zwrotu funduszy krajowych papierów dłużnych
była natomiast niższa niż zmiana indeksu polskich obligacji skarbowych Treasury BondSpot
Poland (2,0%). Niektóre z podmiotów inwestowały znaczną część aktywów w papiery dłużne
wyemitowane przez przedsiębiorstwa. Około 47% funduszy dłużnych inwestujących przede
wszystkim w krajowe skarbowe papiery wartościowe zdołało uzyskać lepsze wyniki
inwestycyjne niż indeks TBSP235.
Tabela 4.5.7. Roczne stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych w latach 2010-2013 (w %)
Akcji krajowych

2010

2011

2012

2013

18,9

-15,4

15,5

15,7

Krajowych papierów dłużnych

6,4

3,4

7,5

1,6

Pieniężne

4,9

-

-

-

Stabilnego wzrostu

9,3

-9,6

15,4

8,3

Zrównoważone

7,3

-13,5

13,8

6,3

13,8

-16,1

16,2

1,1

Akcji zagranicznych
Zagranicznych papierów dłużnych
Średnia ważona dla analizowanych typów funduszy inwestycyjnych

7,2

7,5

6,9

1,0

10,6

-5,5

11,0

5,7

Uwagi: średnia ważona dla wszystkich funduszy inwestycyjnych nie uwzględnia grupy funduszy pozostałych.
Stopy zwrotu dotyczą inwestycji zakładających jednorazową wpłatę kapitału na początku okresu i nie
uwzględniają opłat manipulacyjnych, które mogą być pobierane przy nabywaniu i umarzaniu tytułów
uczestnictwa.
Źródło: NBP, Analizy Online, GUS.

W 2013 r. więcej funduszy inwestycyjnych osiągnęło ujemne roczne stopy zwrotu niż w 2012 r.
(wykres 4.5.9). Koncentracja stóp zwrotu wokół wartości średniej była wyższa niż w poprzednim
roku, natomiast ich zmienność wyrażona odchyleniem standardowym zmniejszyła się. Wyniki
inwestycyjne większości podmiotów były niższe od średniej.
W zależności od prowadzonej polityki lokacyjnej fundusze inwestycyjne charakteryzowały się
odmiennym poziomem podejmowanego ryzyka i związanym z tym potencjałem do osiągania
wysokich stóp zwrotu. W 2013 r. zwiększyła się rozpiętość pomiędzy wynikami funduszy
inwestycyjnych (wykres 4.5.10). Dla wszystkich analizowanych typów funduszy, z wyjątkiem

234

Liczba funduszy osiągających wyniki lepsze od indeksu w dłuższym horyzoncie inwestycyjnym jest mniejsza.
Trzyletnie stopy zwrotu były wyższe od zmiany indeksu WIG tylko dla około 36% funduszy akcji krajowych, co
oznacza, że 64% funduszy osiągnęło wyniki gorsze od indeksu.
235 Trzyletnie stopy zwrotu były wyższe od zmiany indeksu TBSP tylko dla około 6% funduszy dłużnych
inwestujących głównie w krajowe skarbowe papiery wartościowe, co oznacza, że 94% funduszy osiągnęło
wyniki gorsze od indeksu.
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funduszy akcji krajowych oraz funduszy zagranicznych papierów dłużnych, wzrosła także
zmienność miesięcznych stóp zwrotu. Podjęcie wyższego ryzyka nie przyczyniło się jednak do
uzyskania lepszych wyników inwestycyjnych. Stopy zwrotu obniżyły się bowiem w przypadku
wszystkich

typów

funduszy

inwestycyjnych.

Ponadto

podmioty

charakteryzujące

się

najwyższym poziomem ryzyka w 2013 r. nie osiągnęły lepszych wyników inwestycyjnych niż te
z mniejszą ekspozycją na ryzyko.
Wykres 4.5.9. Rozkład rocznych stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych w latach 2012-2013
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Uwagi: funkcja gęstości estymowana metodą nieparametryczną. Na osi odciętych prezentowane są roczne stopy
zwrotu funduszy inwestycyjnych (w %), a na osi rzędnych wartość funkcji gęstości. W obliczeniach
uwzględniono wyłącznie podmioty, których stopy zwrot zawierały się w przedziale od -100% do 300%.
Podmioty te stanowiły około 98% całej populacji.
Źródło: obliczono na podstawie danych NBP.

Wykres 4.5.10. Relacja stopy zwrotu do ryzyka dla wybranych typów funduszy inwestycyjnych
w latach 2012-2013
Stopa zwrotu (w %)
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Uwagi: skróty oznaczają: AK – fundusze akcji krajowych, AZ – fundusze akcji zagranicznych, KD – fundusze
krajowych papierów dłużnych, ZD – fundusze zagranicznych papierów dłużnych, SW – fundusze stabilnego
wzrostu, ZR – fundusze zrównoważone. 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.
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W 2013 r. indeks Sharpe’a odzwierciedlający efektywność zarządzania portfelem inwestycyjnym
obniżył się dla wszystkich analizowanych typów funduszy (wykres 4.5.11). Relacja premii za
ryzyko do odchylenia standardowego miesięcznych stóp zwrotu była ujemna w przypadku
funduszy krajowych oraz zagranicznych papierów dłużnych, a także funduszy akcji
zagranicznych. Przeciętne stopy zwrotu funduszy akcji krajowych, zrównoważonych oraz
stabilnego wzrostu były natomiast wyższe od średniego oprocentowania depozytów złotowych.
Wykres 4.5.11. Indeks Sharpe’a dla wybranych typów funduszy inwestycyjnych w latach 20122013
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Uwagi: oznaczenia skrótów jak na wykresie 4.5.10. Za stopę wolną od ryzyka przyjęto średnie oprocentowanie
stanów umów złotowych w poszczególnych miesiącach.
Źródło: obliczono na podstawie danych NBP i Ministerstwa Finansów.
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4.6. Otwarte fundusze emerytalne
4.6.1. Wielkość sektora
W 2013 r. aktywa netto funduszy emerytalnych wzrosły o 11% (29,7 mld zł) i na koniec grudnia
wyniosły 299,3 mld zł (wykres 4.6.1). Na koniec listopada aktywa netto OFE osiągnęły najwyższą
wartość w historii funkcjonowania tego sektora (305,8 mld zł). Na zmianę wartości aktywów
funduszy wpływ miały przede wszystkim wyniki z działalności inwestycyjnej oraz składki
przekazane do OFE. Wartość środków przekazanych do OFE wzrosła z 8,4 mld zł w 2012 r. do
11,1 mld zł w 2013 r. Było to wynikiem ustawowego podwyższenia składki przekazywanej do
OFE z 2,3% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne do 2,8%.
Wykres 4.6.1. Skumulowana wartość składek przekazanych do OFE oraz aktywa netto funduszy
w latach 1999-2013
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Źródło: UKNF.

W 2013 r. OFE osiągnęły niższy wynik finansowy w porównaniu z poprzednim rokiem –
19,9 mld zł wobec 37,4 mld zł (wykres 4.6.2). Było to związane z mniej korzystną sytuacją na
krajowym rynku akcji i obligacji skarbowych. Od początku funkcjonowania kapitałowej części
systemu emerytalnego w Polsce, wzrost wartości aktywów netto OFE z tytułu zysków z
inwestycji wyniósł 116,1 mld zł. W tym okresie PTE pobrały opłaty: za zarządzanie OFE
w wysokości 7,5 mld zł oraz od składki – 11,0 mld zł (w 2013 r. opłata od składki wyniosła 3,5%,
z czego 0,8% zostało przekazane do ZUS z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia
składek na OFE).
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Wykres 4.6.2. Dekompozycja przyrostu aktywów netto OFE w latach 2012-2013
2012 r.
Aktywa netto (przyrost)

2013 r.
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Źródło: UKNF.

Innym czynnikiem wpływającym na wartość aktywów zgromadzonych w OFE były wypłaty
okresowych emerytur kapitałowych. Świadczenia te były przekazywane za pośrednictwem ZUS
łącznie z emeryturą przyznaną z niekapitałowej części systemu emerytalnego236. W 2013 r.
wzrosła zarówno liczba osób uprawnionych do pobierania takiej emerytury, jak i łączna kwota
świadczeń wypłaconych ze środków zgromadzonych w OFE (tabela 4.6.1).
Tabela 4.6.1. Okresowe emerytury kapitałowe wypłacone w latach 2011-2012 ze środków
zgromadzonych w OFE
Liczba uprawnionych
Kwota wypłat w roku (w tys. zł)

2012

2013

2 941

4 387

2 119,73

3 695,39

Źródło: UKNF.

W grudniu 2013 r. uchwalono istotne zmiany w funkcjonowaniu sektora otwartych funduszy
emerytalnych237 (szerzej na ten temat w rozdziale 2). Do najważniejszych z nich należy zaliczyć:
 przekazanie 51,5% aktywów netto OFE na subkonto w ZUS,
 wprowadzenie

dobrowolności

przekazywania

przyszłych

składek

na

ubezpieczenie

emerytalne do OFE,
 stopniowe przenoszenie aktywów ubezpieczonych z OFE do ZUS na 10 lat przed
osiągnięciem przez nich wieku emerytalnego,

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.).
237 Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur
ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1717). Przepisy
weszły w życie 1 lutego 2014 r.
236
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 powierzenie ZUS wypłaty świadczeń emerytalnych ze środków zgromadzonych w OFE,
 zmiany w polityce inwestycyjnej OFE,
 podwyższenie składki przekazywanej do OFE z 2,8% podstawy wymiaru składki na
ubezpieczenie emerytalne do 2,92%,
 obniżenie maksymalnej stawki opłaty od składki z 3,5% do 1,75%,
 zniesienie benchmarku wewnętrznego i mechanizmu niedoboru oraz wprowadzenie
benchmarku zewnętrznego.
W 2013 r. zmniejszyła się liczba funduszy emerytalnych – z 14 do 13. Wynikało to z przejęcia
zarządzania OFE Polsat przez PKO BP Bankowy PTE. KNF wydała zezwolenie na przejęcie
w dniu 12 lutego 2013 r., a połączenie aktywów OFE Polsat i PKO Bankowy OFE nastąpiło
19 lipca 2013 r. Podobnie jak w poprzednich latach większość właścicieli PTE stanowili
inwestorzy zagraniczni. Cztery towarzystwa emerytalne posiadały wyłącznie akcjonariuszy
zagranicznych, a sześć PTE – zarówno krajowych, jak i zagranicznych. W związku z ustawowymi
zmianami w sektorze OFE wprowadzonymi w grudniu 2013 r., w najbliższych latach
prawdopodobny jest spadek liczby otwartych funduszy emerytalnych. Wydaje się, że
w przypadku konsolidacji w sektorze OFE, zmiany te będą dotyczyć towarzystw zarządzających
relatywnie niskimi aktywami238.
W analizowanym okresie wzrosły aktywa wszystkich OFE i utrzymała się tendencja do
zwiększania się różnicy pomiędzy wartością środków zgromadzonych w największym
i najmniejszym funduszu. Na koniec 2013 r. aktywa największego funduszu wyniosły
72,2 mld zł, a najmniejszego – 4,0 mld zł. Rok wcześniej rozpiętość aktywów między
największym i najmniejszym funduszem wyniosła 61,8 mld zł.
W 2013 r. wzrosła liczba członków OFE – z około 16,0 mln do 16,4 mln. Wzrost liczby
uczestników wystąpił w dziesięciu funduszach emerytalnych. Najwięcej członków pozyskał
PKO BP Bankowy OFE, co wynikało ze wspomnianego przejęcia aktywów OFE POLSAT.
Pozostałe fundusze pozyskały uczestników przede wszystkim w drodze losowania. W dwóch
losowaniach przeprowadzonych przez ZUS w 2013 r. członkostwo w otwartym funduszu
emerytalnym uzyskało 360,2 tys. osób. Największy fundusz zarządzał środkami ponad 3 mln
osób, a najmniejszy jedynie 346 tys.
Koncentracja w sektorze OFE
Zmiany, które zaszły w ostatnich czterech latach w sektorze otwartych funduszach emerytalnych
pod względem liczby podmiotów (jedno połączenie) oraz tempa gromadzenia i pomnażania
odprowadzanych do nich składek, nie wpłynęły istotnie na poziom koncentracji w tym sektorze
(tabela 4.6.2).

238

Jest to związane z występowaniem korzyści skali w obszarze kosztów działalności towarzystw emerytalnych.
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Tabela 4.6.2. Wskaźniki koncentracji w sektorze OFE w latach 2010-2013
2010

2011

2012

2013

CR3 w (%)

61,88

60,12

59,85

59,81

CR5 w (%)

75,49

74,17

74,05

74,04

HHI

0,1522

0,1460

0,1454

0,1461

Uwaga: wskaźnik HHI (Herfindahla-Hirschmana) dla aktywów netto jest równy sumie kwadratów udziałów
poszczególnych funduszy w aktywach netto sektora.
Żródło: UKNF.

Czynnikiem, który powinien sprzyjać konkurencji w sektorze OFE jest możliwość przenoszenia
środków przez uczestników pomiędzy funduszami239. Podobnie jak w poprzednim roku, w
2013 r. istotnie spadła liczba osób, które zmieniły fundusz emerytalny. Decyzję o zmianie
funduszu podjęło zaledwie 6,6 tys. ubezpieczonych, podczas gdy rok wcześniej – 119,5 tys. osób.
Wynikało to z wprowadzenia od 1 stycznia 2012 r. zakazu akwizycji na rzecz OFE. Zdecydowana
większość transferów środków w 2012 r. została dokonana w lutym. Oznacza to, że ubezpieczeni
podjęli decyzję o zmianie OFE jeszcze przed wprowadzeniem zakazu prowadzenia działalności
akwizycyjnej. Istotny spadek liczby osób zmieniających OFE obserwowany od II kwartału 2012 r.
wskazuje, że w poprzednich latach znaczna część ubezpieczonych dokonywała transferu
środków pod wpływem działań akwizytorów, co oznacza, że uczestnicy OFE nie podejmowali
decyzji o zmianie funduszu na podstawie racjonalnych przesłanek.

4.6.2. Struktura portfela inwestycyjnego otwartych funduszy emerytalnych
Strategia inwestycja PTE dotycząca lokat OFE była determinowana obowiązującymi limitami
inwestycyjnymi oraz sytuacją na rynkach finansowych. W 2013 r. w strukturze portfela OFE
zwiększył się udział części akcyjnej i jednocześnie spadł udział krajowych skarbowych papierów
wartościowych. W rezultacie na koniec 2013 r. udziały tych kategorii lokat OFE kształtowały się
na podobnym poziomie. Inwestycje zagraniczne stanowiły znikomą część portfela lokat OFE
(wykres 4.6.3).
Wartość krajowych skarbowych papierów wartościowych posiadanych przez OFE zwiększyła się
z 121,7 mld zł na koniec 2012 r. do 126,7 mld zł na koniec 2013 r. Instrumenty te stanowiły 42,3%
portfela funduszy i ich udział był najniższy od początku funkcjonowania kapitałowej części
systemu emerytalnego. W portfelu krajowych skarbowych papierów wartościowych OFE
przeważały obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu, które stanowiły 74,4% jego wartości
(70,3% na koniec 2012 r.). Zmniejszył się udział obligacji zerokuponowych w portfelu OFE z 3,7%

PTE mają możliwość konkurowania opłatami pobieranymi od swoich członków, jednak znakomita większość
towarzystw pobiera opłaty na maksymalnym dopuszczalnym poziomie.

239
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na koniec 2012 r. do 1,8% na koniec 2013 r. Na koniec 2013 r. OFE nie posiadały w portfelu
bonów skarbowych, co wynikało z braku nowych emisji tych instrumentów od II kwartału
2013 r.
Wykres 4.6.3. Struktura portfela inwestycyjnego otwartych funduszy emerytalnych w latach
2010-2013 (w %)
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opracowania.
Źródło: UKNF.

Wartość portfela akcyjnego240 OFE zwiększyła się o ponad 26,6 mld zł, do 115,8 mld zł na koniec
2013 r. Było to spowodowane wzrostem cen akcji notowanych na Głównym Rynku GPW
(w 2013 r. stopa zwrotu z indeksu WIG wyniosła 8,1%) oraz zakupem netto instrumentów
udziałowych za 14,5 mld zł. Wartość salda transakcji kupna i sprzedaży tych instrumentów przez
OFE była zatem wyższa od środków, które fundusze otrzymały z ZUS z tytułu składek.
Wspomniane saldo było najwyższe w I kwartale 2013 r. (8,6 mld zł), czyli w okresie spadku cen
akcji na GPW. Oznacza to, że OFE działały stabilizująco na krajowy rynek kapitałowy,
ograniczając spadki indeksów giełdowych. Pomimo planowanego przenoszenia aktywów
ubezpieczonych

z

OFE

do

ZUS

oraz

prawdopodobnego

spadku

wartości

składek

przekazywanych do OFE w związku z wprowadzeniem dobrowolności przekazywania
przyszłych składek na ubezpieczenie emerytalne do OFE, w najbliższych latach OFE nie
powinny sprzedawać akcji w ujęciu netto241. W 2013 r. kontynuowana była tendencja do wzrostu
udziału OFE we free float GPW oraz w jej kapitalizacji (tabela 4.6.3).

Akcje i PDA emitentów krajowych notowane na Głównym Rynku GPW, akcje i PDA notowane na rynku
NewConnect.
241 Zgodnie z szacunkami ZUS fundusze emerytalne przekażą środki w związku z koniecznością przenoszenia
aktywów ubezpieczonych do ZUS: 5,3 mld zł w 2014 r., 3,8 mld zł w 2015 r., 4,0 mld zł w 2016 r. OFE będą
mogły finansować te transfery z napływających składek oraz z dochodów z portfela inwestycyjnego. W
240
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Tabela 4.6.3. Zaangażowanie funduszy emerytalnych na polskim rynku finansowym w latach
2010-2013 (w %)
2010

2011

2012

2013

Udział w rynku bonów skarbowych

6,2

8,4

6,0

0,0

Udział w rynku obligacji skarbowych

24,8

24,7

22,6

22,2

Udział we free float GPW

31,1

33,7

36,8

41,1

Udział w kapitalizacji GPW

13,6

14,3

16,7

19,2

Udział w obrotach na Głównym Rynku GPW

7,3

6,9

5,7

8,2

Uwagi: ze względu na dokonane korekty, dane mogą różnić się od zaprezentowanych w poprzednich edycjach
opracowania. Rynek obligacji skarbowych obejmuje krajowe obligacje rynkowe. Kapitalizacja oraz free float
obejmują akcje i PDA spółek krajowych notowane na Głównym Rynku GPW i na rynku NewConnect.
Źródło: obliczono na podstawie danych UKNF, Ministerstwa Finansów, GPW.

Podobnie jak w poprzednich latach, największą część portfela akcyjnego OFE stanowiły akcje
spółek o największej kapitalizacji. Na koniec 2013 r. fundusze posiadały akcje 19 spółek
wchodzących w skład indeksu WIG20, a ich średni udział w portfelu akcyjnym funduszy
wyniósł

61%

(63%

rok

wcześniej).

Fundusze

emerytalne

miały

największe

udziały

w akcjonariacie następujących spółek notowanych na Głównym Rynku GPW: Elektrobudowa
(76,0%), Grupa Kęty (74,6%) oraz Magellan (66,9%). Podobnie jak w poprzednim roku, sektorem,
który dominował w portfelu akcyjnym OFE były banki. Udział spółek z tego sektora w portfelu
inwestycyjnym OFE wzrósł do 35,7% (wobec 27,7% rok wcześniej).
W 2013 r. wszystkie fundusze zwiększyły zaangażowanie w instrumenty udziałowe. Na koniec
grudnia udział akcji, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, w portfelach inwestycyjnych
poszczególnych OFE zawierał się w przedziale 39,2% – 45,7%, przy obowiązującym limicie 47,5%
aktywów (wykres 4.6.4).
Trzecim składnikiem portfela OFE pod względem wielkości zaangażowania były depozyty
w bankach krajowych i bankowe papiery wartościowe. Ich wartość w portfelu funduszy
zmniejszyła się – z 22,1 mld zł na koniec 2012 r. do 17,7 mld zł na koniec 2013 r. Zdecydowaną
większość tej kategorii (prawie 87%) stanowiły depozyty w bankach krajowych. Spadek
zaangażowania OFE w depozyty i bankowe papiery wartościowe mógł być związany z dużym
zakupem netto instrumentów udziałowych w 2013 r. Fundusze emerytalne dokonywały także
transakcji typu buy sell back w celu zarządzaniu płynnością.

najbliższych latach wartość składek przekazanych do OFE oraz przychodów z portfela będzie prawdopodobnie
wyższa od środków, które fundusze będą musiały przekazać do ZUS, zatem OFE nie powinny sprzedawać akcji
w ujęciu netto.
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Wykres 4.6.4. Udział akcji w portfelach OFE w latach 2012-2013
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Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych UKNF.

Podobnie jak w poprzednich latach, istotną pozycją w portfelach funduszy emerytalnych były
obligacje wyemitowane przez BGK na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego. W 2013 r.
zaangażowanie OFE w te papiery dłużne wyniosło 17,5 mld zł i nie zmieniło się istotnie
w porównaniu z poprzednim rokiem. Obligacje te były popularne wśród funduszy ze względu
na ich wyższe oprocentowanie niż obligacji skarbowych i zbliżone ryzyko kredytowe.
W 2013 r. zwiększył się udział lokat zagranicznych w portfelu OFE (do 1,4% wobec 0,8% rok
wcześniej). Ich wartość w portfelu funduszy wzrosła z 2,3 mld zł na koniec 2012 r. do 4,3 mld zł
na koniec 2013 r. Mogło być to związane z zapowiadaną liberalizacją polityki inwestycyjnej
funduszy emerytalnych242. W grudniu 2013 r. uchwalono ustawę przewidującą m.in. stopniowe
podwyższanie limitu na inwestycje OFE w lokaty nominowane w walutach państw będących
członkami UE (lub EEA lub OECD) do 30% aktywów (szerzej na ten temat w rozdziale 2).
Zmiany te miały na celu dostosowanie przepisów krajowych dotyczących inwestycji
zagranicznych OFE do traktatowej zasady swobody przepływu kapitału. W grudniu 2011 r.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał bowiem wyrok w sprawie inwestycji
otwartych funduszy emerytalnych dokonywanych poza granicami kraju243, wskazujący, że
Polska stosuje ograniczenia regulacyjne wobec inwestycji OFE w innych państwach
członkowskich. Ograniczenia dotyczą m.in. stosowania limitu wobec tej kategorii lokat w
wysokości 5% aktywów funduszu. Pomimo podwyższenia limitu OFE na lokaty nominowane w
walutach państw będących członkami UE (lub EEA lub OECD), Rada Ministrów nie wydała

Po raz pierwszy o zmianie limitów na inwestycje OFE wspomniano w opracowaniu Przegląd funkcjonowania
systemu emerytalnego. Bezpieczeństwo dzięki zrównoważeniu, opublikowanym w czerwcu 2013 r.
243 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (trzecia izba) z dnia 21 grudnia 2011 r. – Komisja
Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej (Sprawa C-271/09). Dostępny na stronie internetowej
http://curia.europa.eu/.
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odpowiedniego aktu wykonawczego, który umożliwiłby PTE stosowanie instrumentów
pochodnych w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. Podniesienie limitu na inwestycje
zagraniczne bez jednoczesnego umożliwienia funduszom emerytalnym domykania pozycji
walutowych może zniechęcać OFE do lokowania za granicą lub będzie oznaczać przeniesienie
ryzyka zmian kursu walutowego na uczestników funduszy.

4.6.3. Wyniki inwestycyjne OFE i poziom podejmowanego ryzyka
W 2013 r. otwarte fundusze emerytalne osiągnęły dwukrotnie niższą średnią ważoną stopę
zwrotu w porównaniu z poprzednim rokiem (tabela 4.6.4). Spadek stóp zwrotu wypracowanych
przez fundusze emerytalne był związany z kształtowaniem się cen na krajowym rynku
finansowym. W pierwszej połowie 2013 r. wyniki inwestycyjne większości funduszy były ujemne
na skutek spadku indeksu akcji i cen obligacji skarbowych. Wzrost indeksów w III i IV kwartale
2013 r. przyczynił się do poprawy stóp zwrotu OFE. Rozpiętość stóp zwrotu pomiędzy
najlepszym i najgorszym funduszem wyniosła 2,9 pkt proc. Wyniki inwestycyjne wypracowane
w 2013 r. przez OFE były porównywalne ze średnią stopą zwrotu uzyskaną przez fundusze
inwestycyjne stabilnego wzrostu, których struktura portfela inwestycyjnego była zbliżona do
struktury portfela funduszy emerytalnych.
Tabela 4.6.4. Stopy zwrotu uzyskane przez otwarte fundusze emerytalne w latach 2010-2013 (w
%)
2010

2011

2012

2013

Średnia roczna ważona stopa

11,2

-4,7

16,3

7,2

Najlepszy OFE w danym roku

11,9

-3,3

18,0

8,4

Najgorszy OFE w danym roku

9,3

-7,2

14,6

5,5

Średnioroczna inflacja CPI

2,6

4,3

3,7

0,9

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.

W 2013 r. dwukrotnie wyznaczono średnią ważoną stopę zwrotu i minimalną wymaganą stopę
zwrotu, na koniec marca i września (wykres 4.6.5). Wszystkie fundusze emerytalne osiągnęły 36miesięczne stopy zwrotu wyższe niż minimalna wymagana stopa zwrotu, więc w żadnym
funduszu nie wystąpił niedobór.
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Wykres 4.6.5. Aktywa netto i stopy zwrotu otwartych funduszy emerytalnych
75
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Uwaga: stopy zwrotu OFE zostały obliczone na podstawie wartości jednostki rozrachunkowej bez uwzględnienia
opłaty od składki. Stopy te odpowiadają jednorazowej inwestycji środków na początku okresu, bez dokonywania
cyklicznych wpłat.
Źródło: UKNF.

W 2013 r. w porównaniu z poprzednim rokiem pogorszyła się relacja stóp zwrotu funduszy
emerytalnych do ponoszonego ryzyka (wykres 4.6.6). W 2013 r. indeks Sharpe’a obniżył się
w przypadku wszystkich OFE (wykres 4.6.7). Było to związane z gorszymi wynikami
inwestycyjnymi funduszy oraz większą zmiennością stóp zwrotu mierzoną odchyleniem
standardowym.
Wykres 4.6.6. Stopy zwrotu i ryzyko inwestycyjne OFE w latach 2012-2013
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Uwaga: stopa zwrotu została wyrażona w ujęciu miesięcznym i wyliczona na podstawie wartości jednostki
rozrachunkowej odpowiednio w 2012 i 2013 r. Jako miarę ryzyka przyjęto odchylenie standardowe miesięcznych
stóp zwrotu dla poszczególnych OFE.
Źródło: obliczono na podstawie danych UKNF.
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Wykres 4.6.7. Indeks Sharpe’a dla poszczególnych OFE w latach 2012-2013
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Źródło: obliczono na podstawie danych UKNF.
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4.7. Pracownicze programy emerytalne, indywidualne
i indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego

konta

emerytalne

W ramach obowiązującego systemu emerytalnego istnieje możliwość gromadzenia dodatkowych
oszczędności, które mają na celu zwiększenie wysokości przyszłych świadczeń emerytalnych.
Instytucje finansowe oferują dobrowolne oszczędzanie w formie pracowniczych programów
emerytalnych (PPE), indywidualnych kont emerytalnych (IKE) oraz indywidualnych kont
zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).
Tabela 4.7.1. Funkcjonujące formy gromadzenia dobrowolnych oszczędności na cele emerytalne
Forma prawna

Oferująca
instytucja
finansowa

Forma dobrowolnego oszczędzania
PPE244

IKE

IKZE

Fundusz inwestycyjny

Towarzystwo
funduszy
inwestycyjnych







Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym
funduszem kapitałowym

Zakład
ubezpieczeń







Pracowniczy fundusz emerytalny

Pracownicze
towarzystwo
emerytalne



Rachunek oszczędnościowy

Bank





Usługa polegająca na wykonywaniu zleceń
nabycia lub zbycia instrumentów finansowych
i prowadzenia rachunku papierów
wartościowych oraz rachunku pieniężnego

Podmiot
prowadzący
działalność
maklerską





Dobrowolny fundusz emerytalny

Powszechne
towarzystwo
emerytalne





Fundusz inwestycyjny

Towarzystwo
funduszy
inwestycyjnych







Źródło: opracowanie własne.

PPE stanowi formę grupowego oszczędzania, gdzie składkę podstawową finansuje pracodawca,
a pracownik może indywidualnie zadeklarować chęć wnoszenia składki dodatkowej, która jest
potrącana z jego wynagrodzenia. Natomiast IKE i IKZE są indywidualnym sposobem
gromadzenia środków, który daje oszczędzającemu możliwość skorzystania z ulg podatkowych.

Zgodnie z art. 6, pkt. 1, ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych
(Dz. U. z 2004 r., nr 116, poz. 1207 z późn. zm.) PPE może być również prowadzony w formie zarządzania
zagranicznego, jednak dotychczas żaden PPE nie był prowadzony w tej formie.
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Wymienione formy oszczędzania różnią się między sobą limitami dokonywanych wpłat245 oraz
formą prawną, w zależności od instytucji finansowej prowadzącej konto (tabela 4.7.1).
Na koniec 2013 r. aktywa finansowe zgromadzone w dobrowolnej części systemu emerytalnego
były wyższe o 16,5% w porównaniu z końcem 2012 r. i wyniosły 13,8 mld zł (wykres 4.7.1).
Poszczególne formy gromadzenia dodatkowych oszczędności na cele emerytalne znacznie
różniły się pod względem przeciętnych wartości środków zgromadzonych na koncie uczestnika.
Na koniec 2013 r. w PPE było to 25,7 tys. zł, na IKE 5,2 tys. zł, a na IKZE niewiele ponad 240 zł.
Różnice te wynikają z odmiennych zasad (m.in. różnych limitów wpłat) oraz okresów
funkcjonowania każdej z tych form oszczędzania. PPE funkcjonują w Polsce od 1999 r., IKE od
2004 r., a gromadzenie oszczędności na IKZE jest możliwe od 2012 r. Składki odprowadzane do
PPE pochodzą głównie z wpłat dokonywanych przez pracodawców. W 2013 r. stanowiły one
97,2% wszystkich środków wpłaconych do tych programów. Natomiast wpłaty na IKE i IKZE
dokonywane są indywidualnie przez oszczędzających i zwykle nie są tak regularne jak wpłaty
do PPE.
Wykres 4.7.1. Liczba uczestników i środki zgromadzone w PPE, IKE i IKZE w latach 2010-2013
mld zł
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Źródło: UKNF.

Niewielka ilość osób zainteresowanych dobrowolną formą gromadzenia środków na cele
emerytalne jest wynikiem małej znajomości produktów służących długoterminowemu
oszczędzaniu oraz braku środków pieniężnych, które gospodarstwa domowe mogłyby
przeznaczyć na długoterminowe oszczędności. Ponadto w znacznej części społeczeństwa nie ma

Odmienne limity wpłat służą ograniczeniu ulg podatkowych, jakie można uzyskać dzięki oszczędzaniu
w poszczególnych formach. Uczestnicy zwolnieni są z podatku od zysków kapitałowych w przypadku wypłaty
środków (po osiągnięciu wymaganego wieku) zgromadzonych w każdej z form dobrowolnego oszczędzania.
Dodatkowo przy wypłacie tych środków, oszczędzający w PPE i na IKE są zwolnieni z podatku dochodowego,
a oszczędzający na IKZE płacą zryczałtowany podatek w wysokości 10%.
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przekonania, że ta forma gromadzenia kapitału może w przyszłości przynieść oszczędzającym
korzyści246.

4.7.1. Pracownicze programy emerytalne (PPE)
Na koniec 2013 r. zarejestrowanych było 1 070 PPE prowadzonych przez 1 116 pracodawców,
o 24 programy mniej niż przed rokiem. Większa liczba programów niż pracodawców wynika
z możliwości prowadzenia PPE w formie programu międzyzakładowego, w którym może
uczestniczyć kilku pracodawców. W 2013 r. do rejestru PPE wpisano 33 nowe programy (tyle
samo co przed rokiem), wśród których dominowały programy w formie umowy o wnoszenie
przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego. Z rejestru wykreślono 57
programów, z czego najwięcej wykreśleń (36) wiązało się z zawarciem przez pracodawcę
porozumienia w sprawie rozwiązania umowy zakładowej z reprezentacją pracowników247.
Natomiast 12 kolejnych wykreśleń dokonano w wyniku przekształceń własnościowych i zmian
organizacyjnych dotyczących pracodawców. Nie wpłynęło to na liczbę uczestników PPE,
ponieważ zazwyczaj zostali oni objęci programem prowadzonym przez następcę prawnego
pracodawcy.
W 2013 r. liczba uczestników PPE wyniosła 375 tys. osób, a wartość zgromadzonych w nich
środków 9,4 mld zł (wzrost, odpowiednio, o 4,7% i 12,7%). Wzrost aktywów zgromadzonych
w programach był związany przede wszystkim z napływem składek i wpłat transferowych netto,
natomiast zysk zrealizowany z zarządzania środkami zgromadzonymi w PPE wyniósł 325 mln zł
i był zdecydowanie niższy niż w 2012 r. (ponad 1 mld zł). Czynni uczestnicy248 stanowili 83,7%
wszystkich oszczędzających w PPE.
Wpłaty pracodawców z tytułu składek podstawowych w 2013 r. wyniosły 1,1 mld zł. Pracownicy
wpłacili 31,9 mln zł składek dodatkowych, a ich przeciętna wartość wyniosła około 1 030 zł (16krotnie mniej niż limit ustawowy249). Składki dodatkowe, które w 2013 r. stanowiły 2,8%
wszystkich składek przekazywanych do programów, odprowadzał tylko co dziesiąty uczestnik.
Wartość wypłat dokonanych z programów wyniosła 258,9 mln zł, a wypłat transferowych,
dokonanych głównie na IKE - 243,6 mln zł.

246

Polacy o produktach długoterminowego oszczędzania, Warszawa 2013, CBOS, s. 11.
Pracownicze programy emerytalne w 2013 r., Warszawa 2014, UKNF, s. 20.
248 Osoby na rzecz których pracodawca odprowadzał składki podstawowe w ostatnim kwartale roku.
249 W 2013 r. limit sumy składek dodatkowych wyniósł 16 708 zł. Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z 22 listopada 2012 r. w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych
wniesionych przez uczestnika do jednego programu w 2013 roku (MP z 2012 r., poz. 908).
247
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Pod względem liczby funkcjonujących programów największe znaczenie miały pracownicze
programy emerytalne w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie z UFK. Na koniec
2013 r. było ich 718, jednak w porównaniu z 2012 r. ich liczba zmniejszyła się o 40 programów.
Zanotowano również spadek liczby uczestników oszczędzających w tej formie PPE (o 3,8 tys.
osób). W 2013 r. najwięcej środków wpłacono do programów w formie umowy o wnoszenie
przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego (625,5 mln zł). Również
w funduszach inwestycyjnych było najwięcej uczestników i zgromadzonych aktywów
(odpowiednio, 189 tys. osób oraz 4,7 mld zł - wykres 4.7.2). PPE nie zarządzały bezpośrednio
środkami zgromadzonymi w funduszach – czynności te były zlecane zewnętrznym instytucjom
finansowym świadczącym usługi asset management.
Wykres 4.7.2. Struktura PPE według liczby uczestników oraz wartości aktywów netto w
poszczególnych formach w latach 2010-2013
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Źródło: UKNF.

4.7.2. Indywidualne konta
emerytalnego (IKZE)

emerytalne

(IKE)

i

indywidualne

konta

zabezpieczenia

W 2013 r. otwartych zostało 57,9 tys. IKE, ale liczba funkcjonujących kont na koniec grudnia była
o 4,4 tys. mniejsza niż na koniec 2012 r. Najwięcej nowych kont utworzono w zakładach
ubezpieczeń, najmniej w dobrowolnych funduszach emerytalnych (tabela 4.7.2). Spadek liczby
IKE dotyczył funduszy inwestycyjnych, ich liczba wzrosła natomiast w pozostałych podmiotach.
Najliczniejszą grupę posiadaczy IKE stanowiły osoby pomiędzy 51 a 60 rokiem życia, do których
należało blisko 30% kont. Najmniejszą grupą spośród gromadzących środki na IKE były osoby
poniżej 30 roku życia, do których należało 5,1% kont. W porównaniu z 2012 r. liczba osób
posiadających IKE w tej grupie wiekowej zmniejszyła się o 1,3% i stale spada od początku
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funkcjonowania IKE. Oznacza to, że młode osoby nie oszczędzają, mimo że są świadome
konieczności gromadzenia dodatkowych środków na cele emerytalne250.
Tabela 4.7.2. Podstawowe dane o IKE w podziale na poszczególne podmioty prowadzące konta
na koniec 2013 r.
Podmioty
prowadzące
działalność
maklerską

Fundusze
inwestycyjne

Zakłady
ubezpieczeń

Dobrowolne
fundusze
emerytalne

49 370

21 712

182 807

562 289

1 473

817 651

63,3

61,6

38,7

25,6

63,3

31,8

627 587

676 461

1 337 534

1 618 173

11 395

4 271 150

Średnia wpłata na IKE (zł)

4 670

8 800

3 220

2 200

5 820

3 128

Średni stan konta (tys. zł)

12,7

31,2

7,3

2,9

7,7

5,2
57 919

Banki

Liczba IKE
Wskaźnik kont aktywnych
(%)
Wartość zgromadzonych
środków (tys. zł)

Liczba nowo otwartych IKE

Ogółem

6 261

2 393

20 015

28 226

1 024

Wypłaty z IKE (tys. zł)

11 804

5 114

21 709

32 133

-

70 760

Zwroty z IKE (tys. zł)

36 313

8 009

89 771

143 005

200

277 298

Źródło: UKNF.

W analizowanym okresie wartość środków zgromadzonych w omawianej formie oszczędzania
wzrosła o 21%. Na IKE wpłacono 813,1 mln zł, przy czym środki wpłynęły tylko na 31,8% kont.
Przeciętna kwota przekazana na IKE była o 21,3% wyższa niż w 2012 r. i wyniosła 3 130 zł.
Wartość ta była ponadtrzykrotnie niższa od obowiązującego limitu wpłat251.
Wśród instytucji finansowych oferujących IKE najwięcej było funduszy inwestycyjnych.
Podobnie jak w poprzednich latach instytucjami dominującymi, zarówno pod względem liczby
prowadzonych kont, jak i wartości zgromadzonych na nich środków, były zakłady ubezpieczeń
(wykres 4.7.3). Natomiast najmniej IKE prowadzono w dobrowolnych funduszach emerytalnych.
W 2013 r. tylko 4 dobrowolne fundusze emerytalne umożliwiały gromadzenie środków na IKE,
a ich udział w wartości aktywów zgromadzonych na IKE wynosił zaledwie 0,3%.
W 2013 r. 7,2 tys. osób posiadających IKE wypłaciło 70,8 mln zł, przy czym średnia wypłata
wyniosła 9,8 tys. zł. Najwięcej wypłat zanotowano z kont prowadzonych przez fundusze
inwestycyjne (3,6 tys.).
W 2013 r. założono 65,3 tys. nowych IKZE (7-krotnie mniej niż w 2012 r.), a ich liczba na koniec
roku wyniosła 496,4 tys. W 2012 r., który był pierwszym rokiem funkcjonowania IKZE, wysoka

Wpływ reformy OFE na oszczędzanie w III filarze, Warszawa 2014, CBOS, s. 2.
Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie
wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2013 (M.P. 2012 nr 0 poz. 907) limit wpłat na
IKE wyniósł 11 139 zł.

250
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liczba nowo otwartych kont była wynikiem zarówno zainteresowania nowym produktem
oszczędnościowym, jak i możliwością przeniesienia oszczędności z IKE na IKZE, których transfer
był możliwy do 31 grudnia 2012 r.252.
Wykres 4.7.3. Struktura IKE według podmiotów prowadzących konta w latach 2010-2013
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Na koniec 2013 r. wartość środków zgromadzonych na IKZE wyniosła 119,2 mln zł i była
dwukrotnie większa niż w poprzednim roku. Wynikało to z wpłat 61,6 mln zł, przy czym
56,1 mln zł pochodziło z przeniesienia środków z IKE, którego dokonano z końcem 2012 r.
i odnotowano

z

początkiem

stycznia

2013 r.

Pomimo

znacznego

wzrostu

wartości

zgromadzonych środków na IKZE, wpłat dokonano jedynie na 11% kont. Przeciętna kwota
wpłacona na IKZE wzrosła do 1 130 zł i była blisko czterokrotnie niższa od ustalonego limitu
wpłat253. Średnia wpłata na IKZE była najwyższa w przypadku kont założonych w podmiotach
prowadzących działalność maklerską, a najniższa w dobrowolnych funduszach emerytalnych
(tabela 4.7.3).
Podobnie jak w przypadku IKE, w 2013 r. wśród instytucji finansowych dających możliwość
oszczędzania w IKZE najwięcej było funduszy inwestycyjnych. Jednak pod względem
zgromadzonych na IKZE środków oraz prowadzonych kont przeważały zakłady ubezpieczeń
(ich udział wyniósł odpowiednio 63,0% i 78,3%). Na koniec 2013 r. tylko jeden bank oferował
prowadzenie IKZE.

Indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego w 2013 r., Warszawa 2014,
UKNF, s. 3.
253 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 2013 r.
limit wpłat na IKZE wyniósł 4 231,2 zł.
252
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Tabela 4.7.3. Podstawowe dane o IKZE w podziale na poszczególne podmioty prowadzące konta
na koniec 2013 r.
Banki

Podmioty
prowadzące
działalność
maklerską

Fundusze
inwestycyjne

Zakłady
ubezpieczeń

Dobrowolne
fundusze
emerytalne

Ogółem

Liczba IKZE

33

1 012

9 565

388 699

97 117

496 426

Wartość zgromadzonych
środków (tys. zł)

98

4 815

23 371

75 117

15 805

119 206

2 000

3 320

2 149

950

859

1 131

0

16

1 931

20 022

1 495

23 464

Średnia wpłata na IKZE
(zł)
Zwroty z IKZE (tys. zł)

Źródło: UKNF.

W 2013 r. 7,7 tys. uczestników zdecydowało o dokonaniu zwrotu w wysokości 23,5 mln zł.
W tym roku dokonano 25 wypłat transferowych, jednak były one możliwe jedynie pomiędzy
IKZE, co nie spowodowało zmian w wartości środków zgormadzonych we wszystkich IKZE.
W grudniu 2012 r. przyjęto ustawę254, która wprowadziła zmiany w sposobie ustalania limitu
wysokości wpłat dokonywanych na IKZE i opodatkowaniu wypłat. Począwszy od 2014 r. limit
wpłat wynosi 1,2-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego
w gospodarce narodowej na dany rok, a wypłaty zgromadzonych środków opodatkowane będą
zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym (pod warunkiem uzyskania prawa do wypłaty,
które następuje w momencie ukończenia 65 roku życia oraz dokonywaniu wpłat na IKZE przez
co najmniej 5 lat kalendarzowych). Zmiany te miały na celu zachęcić uczestników do
oszczędzania w formie IKZE.

254

Art. 1 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku
z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych
(Dz.U. z 2013 r., poz. 1717).
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4.8. Zakłady ubezpieczeń
W 2013 r. spadła wartość składki przypisanej brutto (dalej nazywanej składką) zebranej przez
krajowe zakłady ubezpieczeń na życie (dział I). W dziale pozostałych ubezpieczeń osobowych
i majątkowych, dalej nazywanych ubezpieczeniami majątkowymi (dział II), zakłady zebrały
więcej składki niż rok wcześniej. W obu działach wzrosły aktywa oraz lokaty zakładów
ubezpieczeń. Dział ubezpieczeń majątkowych odnotował najwyższy w historii wynik finansowy.
Na koniec 2013 r. polski sektor ubezpieczeń miał wystarczające środki własne na pokrycie
ustawowych parametrów wypłacalności oraz lokaty wyższe niż zobowiązania wynikające z
zawartych umów ubezpieczeń.

4.8.1. Wielkość sektora ubezpieczeń
Najczęściej stosowaną miarą rozwoju sektora ubezpieczeń jest składka przypisana brutto (dalej
składka). Wielkość tego sektora można mierzyć także wartością aktywów, lokat rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych zarówno w relacji do PKB, jak też w przeliczeniu na jednego
mieszkańca. Aktywa krajowego sektora ubezpieczeń wzrosły do 167,2 mld zł na koniec 2013 r.
(wykres 4.8.1). Wartość składki zebranej przez ten sektor w 2013 r. wyniosła 57,9 mld zł, co
stanowiło 1,4% składki pozyskanej w UE. Podobnie jak w krajach z rozwiniętymi sektorami
ubezpieczeniowymi więcej składki przypadało na zakłady ubezpieczeń na życie (wykres 4.8.2).
Wykres 4.8.1. Aktywa krajowego sektora ubezpieczeń i tempo ich zmian w latach 2010-2013
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Wykres 4.8.2. Składka przypisana brutto krajowych zakładów ubezpieczeń i tempo jej zmian w
latach 2010-2013
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Wielkość sektora ubezpieczeń w Europie, mierzona wartością lokat zakładów ubezpieczeń,
wyniosła na koniec 2012 r. 8 bln 364 mld euro. Polski sektor ubezpieczeń, którego lokaty
wyniosły 35 mld euro, był jednym z mniejszych wśród krajów europejskich (udział 0,4%).
Najbardziej rozwinięte sektory ubezpieczeń miały: Francja, Wielka Brytania i Niemcy. Lokaty
zakładów ubezpieczeń z tych trzech krajów stanowiły łącznie 2/3 wartości lokat sektora
ubezpieczeń w UE. W Polsce relacja lokat do PKB wynosiła 9,2% i była blisko sześciokrotnie
niższa niż średnia europejska (wykres 4.8.3). Ponad połowę lokat europejskich zakładów
ubezpieczeń stanowiły papiery wartościowe255.
Wykres 4.8.3. Lokaty sektora ubezpieczeń w przeliczeniu na jednego mieszkańca oraz w relacji
do PKB w wybranych krajach europejskich w 2012 r.
tys. euro
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European Insurance in Figures, Statistics N°48, www.insuranceeurope.eu.
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Inne wskaźniki opisujące rozwój sektora ubezpieczeniowego w Polsce były także niższe niż w
większości krajów UE. Składka zebrana w przeliczeniu na jednego mieszkańca była w Polsce
trzykrotnie, a w relacji do PKB dwukrotnie, mniejsza niż średnia europejska (wykres 4.8.4).
Wykres 4.8.4. Składka sektora ubezpieczeń w przeliczaniu na jednego mieszkańca oraz w relacji
do PKB w wybranych krajach europejskich w 2012 r.
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Liczba zakładów ubezpieczeń i ich struktura własnościowa
W 2013 r. w Polsce działalność prowadziło 58 krajowych zakładów ubezpieczeń, w tym 27
zakładów ubezpieczeń na życie, 30 zakładów działu ubezpieczeń osobowych i majątkowych oraz
jeden zakład reasekuracji ubezpieczeń majątkowych (tabela 4.8.1). Z końcem grudnia 2013 r.
TUnŻ Warta S.A. przejęło HDI-Gerling Życie TU S.A. i jednocześnie zmieniło nazwę spółki na
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta S.A. Zdecydowana większość zakładów ubezpieczeń
prowadziła działalność w formie spółek akcyjnych (po 25 zakładów w obu działach
ubezpieczeń), natomiast pozostałe zakłady ubezpieczeń działały w formie towarzystw
ubezpieczeń wzajemnych (2 w dziale I oraz 6 w dziale II).
Tabela 4.8.1. Krajowe zakłady ubezpieczeń i reasekuracji prowadzące działalność
w Polsce w latach 2010-2013
2010

2011

2012

2013

Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

63

61

59

58

Dział I – ubezpieczenia na życie

30

28

28

27

Dział II – ubezpieczenia majątkowe

33

33

31

31

Źródło: UKNF.

Na koniec 2013 r. kapitały podstawowe zakładów ubezpieczeń prowadzących działalność
w Polsce wynosiły 5,8 mld zł, z czego 3,2 mld zł stanowiły kapitały podstawowe działu
ubezpieczeń na życie. Wśród krajowych zakładów ubezpieczeń było 41 podmiotów (21 działu I
oraz 20 działu II) z przewagą kapitału zagranicznego (głównie pochodzącego z Niemiec, Austrii
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i Holandii). Ich udział w sektorze ubezpieczeniowym, mierzony zarówno wartością składki, jak i
wartością aktywów, wyniósł 54,5% (wykres 4.8.5).
W Polsce działalność prowadziły 23 oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz jeden
oddział zagranicznego zakładu reasekuracji. Były to przede wszystkim oddziały zakładów
ubezpieczeń majątkowych (19 podmiotów). Dodatkowo w 2013 r. notyfikowane były 604 zakłady
ubezpieczeń państw członkowskich UE i EFTA, które mogły udzielać ochrony ubezpieczeniowej
w ramach swobody świadczenia usług. Na koniec 2013 r. notyfikowanych było natomiast 20
krajowych zakładów ubezpieczeń, które świadczyły usługi w krajach UE i EEA.
Wykres 4.8.5. Struktura składki krajowych zakładów ubezpieczeń w Polsce według pochodzenia
kapitałów podstawowych zakładów
A. 2012 r.

B. 2013 r.
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Źródło: UKNF.

Koncentracja w sektorze ubezpieczeń
Koncentracja w krajowym sektorze ubezpieczeń nie odbiega od średniej europejskiej. W 2013 r.
obniżył się współczynnik koncentracji CR3 i CR5 (dla składki przypisanej brutto) w obu działach
oraz wskaźnik Herfindahla-Hirschmana (HHI) w dziale ubezpieczeń na życie (tabela 4.8.2).
Wpłynął na to istotny spadek sprzedaży tzw. polisolokat, w oferowaniu których specjalizowała
się cześć podmiotów. Z kolei spadek wskaźników koncentracji w dziale ubezpieczeń
majątkowych wiązał się z zakończeniem procesów łączenia podmiotów w ramach grup
kapitałowych oraz obniżeniem zebranej składki w największych spółkach (PZU i Warta).
Tabela 4.8.2. Współczynniki koncentracji krajowego sektora ubezpieczeń w latach 2010-2013
2010

2011

2012

2013

Dział I – zakłady ubezpieczeń na życie
CR3 (w %)

51,1

46,7

44,8

43,8

CR5 (w %)

62,6

58,7

58,9

56,7

0,1298

0,1281

0,1080

0,1168

HHI

Dział II – zakłady ubezpieczeń majątkowych
CR3 (w %)

53,3

52,1

55,9

55,2

CR5 (w %)

65,5

63,6

67,0

66,2

0,1518

0,1418

0,1468

0,1403

HHI

Źródło: UKNF.
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W 2013 r. znaczna część sektora ubezpieczeń w Polsce kontrolowana była przez duże grupy
kapitałowe. Do największych należały grupa PZU, Talanx (TUiR Warta i TUnŻ Warta, HDIGerling Życie TU, TU Europa, TU na Życie Europa), Vienna Insurance Group (Benefia TU,
Benefia TU na Życie, Compensa TU, Compensa TU na Życie, InterRisk TU oraz Polisa-Życie TU),
Allianz, Hestia.
Wykres 4.8.6. Udział wybranych zakładów ubezpieczeń w składce przypisanej brutto
w latach 2012–2013
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Struktura składki, produkty i kanały dystrybucji
W 2013 r. w dziale ubezpieczeń na życie odnotowano spadek składki o 14,1%. Wynikał on z
ograniczenia

sprzedaży

tzw.

polisolokat,

związanego

z zapowiedzią

działań

nadzoru

finansowego zmierzających do eliminowania tych produktów z rynku. Największy udział w
składce miały ubezpieczenia na życie i dożycie, do których zaliczane są pracownicze
ubezpieczenia grupowe i tzw. polisolokaty. W 2013 r. zebrano 13,0 mld zł składki z tytułu
ubezpieczeń z UFK (grupa 3). Na jej wzrost wpłynęły: spadek stóp procentowych, poprawa
wyników inwestycyjnych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w porównaniu z 2012 r.
oraz aktywność pośredników sprzedających produkty ubezpieczeniowe. Niewielki udział w
składce działu I miały nadal ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe (grupa 5). Częściowo
wynika to ze specyfiki tych produktów – w przeciwieństwie do innych ubezpieczeń z tego działu
przy kalkulacji składki nie uwzględnia się części oszczędnościowej. Ubezpieczenia posagowe
(grupa 2) oraz rentowe (grupa 4) nadal były produktami niszowymi (wykres 4.8.7).
Niska dynamika składki w dziale ubezpieczeń majątkowych (1,3%) była wynikiem obniżenia
składki ubezpieczeń autocasco (AC) oraz ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej (OC)
posiadaczy pojazdów mechanicznych, które mają największy wpływ na wielkość sektora
ubezpieczeń. Składka z tytułu ubezpieczeń od ognia i innych zdarzeń losowych wzrosła w
porównaniu z 2012 r. o 7,9% do 5,6 mld zł, a składaka z tytułu pozostałych ubezpieczeń
odpowiedzialności cywilnej o 6,5% (1,9 mld zł). Ubezpieczenia związane z kredytami, w tym
ubezpieczenia
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specjalizujących się w tego typu produktach. W 2013 r. ich udział w składce zebranej przez dział
ubezpieczeń majątkowych wyniósł 2%, a łącznie z gwarancjami 3,2%.
Wykres 4.8.7. Struktura składki w dziale ubezpieczeń na życie w latach 2010–2013
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Wykres 4.8.8. Struktura składki w dziale ubezpieczeń majątkowych w latach 2010-2013
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Uwaga: ubezpieczenia bezpośrednie obejmujące składkę z tytułu zawartych umów ubezpieczeń bez składki
przyjmowanej od innych zakładów ubezpieczeń za udzielanie ochrony reasekuracyjnej.
Źródło: UKNF.

Specyfika oferty ubezpieczeniowej powoduje, że sprzedaż poszczególnych grup produktów
ubezpieczeniowych odbywała się wyspecjalizowanymi kanałami dystrybucji. Grupowe
ubezpieczenia na życie sprzedawali głównie agenci ubezpieczeniowi, pracownicy zakładów
pracy i bezpośrednio zakłady ubezpieczeń. Pozostałe kanały dystrybucji, w tym sprzedaż przez
brokerów oraz przez telefon i Internet, miały niewielki udział w dystrybucji tego produktu.
Największy udział w sprzedaży indywidualnych ubezpieczeń na życie mieli agenci
ubezpieczeniowi (tabela 4.8.3). W ramach bancassurance oferowane były przede wszystkim
produkty z UFK oraz tzw. polisolokaty. Wobec ograniczenia sprzedaży tych produktów w
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formie ubezpieczenia grupowego, wartość składki przypisanej brutto pozyskanej dzięki temu
sposobowi dystrybucji w dziale ubezpieczeń na życie spadła prawie o połowę.
Tabela 4.8.3. Udział poszczególnych kanałów dystrybucji według składki w 2013 r. (w %)
Ubezpieczenia
indywidualne na
życie

Ubezpieczenia
grupowe na
życie

Ubezpieczenia
majątkowe

Sprzedaż bezpośrednia

21,3

56,7

15,9

Agenci ubezpieczeniowi

78,2

38,3

62,6

26,6

25,4

2,3

Brokerzy

0,5

3,0

19,9

Inne kanały dystrybucji

0,0

2,0

1,5

Kanały dystrybucji

- w tym banki

Źródło: UKNF.

Najważniejszy produkt w dziale ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczenia samochodów
(wykres 4.8.9B),

sprzedawali

głównie

agenci

ubezpieczeniowi,

pracownicy

zakładów

ubezpieczeń oraz dealerzy samochodowi. Umowy ubezpieczeń domów i mieszkań od ognia i
innych zdarzeń losowych (tzw. ubezpieczenia ogniowo-kradzieżowe) zawierane były przede
wszystkim za pośrednictwem agentów oraz pracowników zakładów ubezpieczeń (tzw. sprzedaż
bezpośrednia), a ubezpieczaniem obiektów przemysłowych zajmowali się głównie brokerzy.
Tylko niewielką część ubezpieczeń działu II oferowały banki (tabela 4.8.3). W ostatnich latach
wzrastała rola sprzedaży tych ubezpieczeń przez telefon i Internet.
Wykres 4.8.9. Struktura produktowa ubezpieczeń według składki w 2012 i 2013 r.
A. Ubezpieczenia na życie
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%
13,5
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28,9
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13,6
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21,4

12,7
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B. Ubezpieczenia majątkowe
%

29,4
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0

0
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Ubezpieczenia grupowe na życie
Ubezpieczenia indywidualne na życie
Pozostałe ubezpieczenia na życie

2013
Ubezpieczenia grupowe z UFK
Ubezpieczenia indywidualne z UFK

Ubezpieczenia samochodów
Ubezpieczenia kredytu i gwarancje

Ubezpieczenia ogniowo-kradzieżowe
Pozostałe ubezpieczenia majątkowe

Uwaga: ubezpieczenia grupowe na życie obejmują pracownicze ubezpieczenia na życie i polisolokaty.
Źródło: UKNF.

4.8.2. Lokaty zakładów ubezpieczeń
Lokaty środków własnych zakładów ubezpieczeń wykazywane są łącznie z lokatami
ubezpieczeń na życie (na koniec 2013 r. wyniosły one 45,5 mld zł). Największymi kategorie tych
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lokat stanowiły: obligacje (głównie skarbowe), bankowe lokaty terminowe oraz tytuły
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych (wykres 4.8.10).
Lokaty ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) są zarządzane i ewidencjonowane
oddzielnie (49,8 mld zł na koniec 2013 r.). Zdecydowaną większość środków zgromadzonych w
UFK zakłady ubezpieczeń przekazywały do funduszy inwestycyjnych, najczęściej zarządzanych
przez podmioty z grupy kapitałowej. W portfelu inwestycyjnym, który był zarządzany
bezpośrednio przez zakłady ubezpieczeń, dominowały obligacje skarbowe i bankowe lokaty
terminowe.
W strukturze lokat ubezpieczeń majątkowych, których wartość na koniec 2013 r. wyniosła 53,6
mld zł, najważniejszymi kategoriami były obligacje skarbowe i bankowe lokaty terminowe. W
2013 r. podobnie jak w 2012 r. zaobserwowano wzrost udziału jednostek uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych. Było to wynikiem kontynuowania polityki lokacyjnej grupy PZU nastawionej na
optymalizację podatkową. Część lokat PZU przeniesiono do specjalistycznego funduszu
inwestycyjnego otwartego, utworzonego przez TFI PZU na potrzeby spółek z grupy kapitałowej.
W rezultacie lokaty PZU w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych wzrosły, co miało
decydujący wpływ na strukturę aktywów całego działu ubezpieczeń majątkowych.
Wykres 4.8.10. Struktura lokat krajowych zakładów ubezpieczeń na koniec 2013 r.
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Źródło: UKNF.

4.8.3. Wyniki finansowe sektora ubezpieczeń
Wynik finansowy krajowego sektora ubezpieczeń wzrósł z 6,3 mld zł w 2012 r. do 8,9 mld zł
w 2013 r. (wykres 4.8.11). Wpłynęły na to przede wszystkim: spadek kosztów i wypłat
odszkodowań oraz większe zyski z lokat, szczególnie w dziale ubezpieczeń majątkowych. W
dziale ubezpieczeń majątkowych nie odnotowano wzrostu składki zarobionej, a do rekordowo
wysokiego zysku finansowego przyczyniły się przychody z lokat, które w znacznej części
pochodziły z dywidendy w kwocie 3,8 mld zł wypłaconej przez PZU Życie na rzecz PZU (bez jej
uwzględnienia zysk netto działu II byłby niższy niż 2012 r.). Ponadto niewielka nadwyżka
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przychodów ze składek (składka zarobiona) nad kosztami z tytułu odszkodowań sprawiła, że
zysk netto działu ubezpieczeń majątkowych wzrósł do 6,1 mld zł (wykres 4.8.12B).
Wykres 4.8.11. Wyniki finansowe sektora ubezpieczeń w latach 2010-2013
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Źródło: UKNF.

Wykres 4.8.12. Przychody i koszty netto krajowych zakładów ubezpieczeń w latach 2012–2013
A. Zakłady ubezpieczeń na życie
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Źródło: UKNF.

4.8.4. Reasekuracja i wybrane wskaźniki techniczne sektora
Na wypłacalność sektora ubezpieczeń istotny wpływ mają programy reasekuracyjne. Pomagają
one ustabilizować wyniki

finansowe, łagodząc

skutki

wahań szkodowości. Ochroną

reasekuracyjną objęte były przede wszystkim umowy ubezpieczeń majątkowych o wysokich
sumach ubezpieczenia oraz ryzyko katastroficzne. W zakładach ubezpieczeń na życie nie były
stosowane takie programy lub ich zakres był znacznie mniejszy niż w dziale II.
Krajowym podmiotom ochrony reasekuracyjnej udzielały przede wszystkim zagraniczne
zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, co wynikało z konieczności geograficznego rozproszenia
ryzyka, warunków ustalonych w
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ograniczonych możliwości kapitałowych reasekuratorów krajowych. Umowy reasekuracyjne
zawierano 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 2013 r. zakłady ubezpieczeń majątkowych przekazały w ramach programów reasekuracyjnych
3,8 mld zł

składki, a reasekuratorzy

wypłacili

2,6 mld zł

odszkodowań.

Ich prowizje

reasekuracyjne i udziały w zyskach wynosiły 0,8 mld zł. W analizowanym okresie wzrosły
udziały reasekuratorów w składce i odszkodowaniach wypłaconych, przy czym udział w
odszkodowaniach był wyższy niż w udział w składce. Wskazuje to na wzrost roli reasekuracji
nieproporcjonalnej256 w zabezpieczeniu wypłacalności krajowych zakładów ubezpieczeń działu II
(wykres 4.8.13).
Wykres 4.8.13. Udział reasekuratorów w składce i odszkodowaniach zakładów ubezpieczeń
majątkowych w latach 2010-2013
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Źródło: UKNF.

Wskaźnik szkodowości brutto i wskaźnik szkodowości na udziale własnym257 są podstawowymi
miarami oceny efektywności działania zakładów ubezpieczeń. W 2013 r. wskaźniki te były niższe
niż referencyjne (70%). Poziomy wskaźników szkodowości oraz ich stopniowy spadek świadczą
o ustabilizowaniu się tzw. przebiegów szkodowych – tj. relacji pomiędzy kosztami odszkodowań
i przychodami ze składek. Przebieg tych wskaźników potwierdza pozytywny wpływ
programów reasekuracyjnych na wynik techniczny działu II (wykres 4.8.14).

256

Reasekuracja nieproporcjonalna jest umową, na mocy, której zakład ubezpieczeń (cedent) odstępuje całość lub
część ubezpieczonego ryzyka reasekuratorowi w zamian za określoną w umowie składkę reasekuracyjną
Składka reasekuracyjna dla tej umowy jest zależna od wielkości ryzyka ponoszonego przez reasekuratora i nie
musi być proporcjonalna do wysokości odszkodowań wypłacanych przez reasekuratora.
257 Relacja odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto (lub na udziale własnym) zwiększonych o zmiany
stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto do składki zarobionej brutto;
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Wykres 4.8.14. Szkodowość zakładów ubezpieczeń majątkowych w latach 2010-2013
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O pozytywnym wpływie programów reasekuracji na stabilność jak też wyniki finansowe
zakładów ubezpieczeń majątkowych świadczy także relacja kosztów związanych z wypłatą
odszkodowań i kosztów działalności ubezpieczeniowej do przychodów ze składek (tzw. combined
ratio, COR). Na koniec 2013 r. relacja ta dla krajowych zakładów ubezpieczeń wyniosła 92,8%
(96,0% na koniec 2012 r.). COR na udziale reasekuratorów wyniósł natomiast 85,8% (102,5%).
Spadek tego wskaźnika świadczy o poprawie efektywności funkcjonowania krajowych zakładów
ubezpieczeń i reasekuratorów. Jednocześnie wskazuje, że zakłady ubezpieczeń poniosły
dodatkowe koszty w zamian za stabilizację i bezpieczeństwo ich działalności, co widać z
przebiegu składki reasekuracyjnej i wypłaconych przez reasekuratorów odszkodowań
(wykres 4.8.15).
Wykres 4.8.15. COR zakładów ubezpieczeń majątkowych w latach 2010-2013
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Źródło: UKNF.

Na koniec 2013 r. relacja środków własnych krajowych zakładów działu ubezpieczeń na życie do
wartości wymaganej przez przepisy prawa wynosiła 298% (356% na koniec 2012 r.), a w
przypadku działu ubezpieczeń majątkowych 417% (467% na koniec 2012 r.). Spadek tych
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wskaźników wynikał głównie z rozwiązania przez grupę PZU części kapitałów własnych, jednak
poziom środków własnych (a także kapitałów własnych ) w relacji do wymogów ustawowych
był i tak wyższy niż średnia europejska.
Krajowy sektor ubezpieczeń posiadał odpowiednie aktywa na pokrycie rezerw. Na koniec 2013 r.
w działach ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych relacja wartości aktywów, które
stanowią pokrycie rezerw, do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wyniosła odpowiednio
111% i 122%. Oznacza to, że sektor ubezpieczeń miał wystarczające środki na pokrycie
zobowiązań wynikających z zawartych umów ubezpieczeń.
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4.9. Podmioty prowadzące działalność maklerską
Na krajowym rynku finansowym są trzy rodzaje podmiotów prowadzących działalność
maklerską (określanych także jako podmioty maklerskie lub firmy inwestycyjne): domy
maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską oraz zagraniczne podmioty prowadzące
działalność maklerską. Te ostatnie działają na podstawie zezwolenia udzielonego przez organ
nadzoru finansowego z kraju, w którym mają siedzibę, po powiadomieniu przez niego KNF o
zamiarze rozpoczęcia działalności w Polsce. Na koniec grudnia 2013 r. na polskim rynku
funkcjonowały 72 krajowe firmy inwestycyjne, w tym 58 domów maklerskich oraz 14 banków
prowadzących

działalność

maklerską.

Domy

maklerskie,

których

bezpośrednimi

większościowymi akcjonariuszami były banki, stanowiły 62,5% całego sektora domów
maklerskich (według wartości aktywów na koniec 2013 r.). Liczba zagranicznych podmiotów
maklerskich, które zgłosiły zamiar prowadzenia działalności maklerskiej w Polsce, wyniosła
1 766, przy czym jedynie niewielka ich część oferowała usługi inwestycyjne.
Wśród firm inwestycyjnych działających na krajowym rynku kapitałowym można wyróżnić
podmioty oferujące kompleksowe usługi oraz instytucje, których oferta jest wyspecjalizowana. W
2013 r. funkcjonowało 35 podmiotów prowadzących działalność maklerską, które mogły
przyjmować i przekazywać zlecenia nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz
wykonywać je na rachunek klienta. Ponadto 28 instytucji miało zezwolenie na świadczenie usługi
doradztwa inwestycyjnego, a 45 – na oferowanie instrumentów finansowych. W segmencie usług
zarządzania aktywami działało 30 podmiotów, przy czym dla 12 z nich był to podstawowy
rodzaj działalności. Usługa zarządzania aktywami, dedykowana przede wszystkim klientom
zamożnym, od kilku lat traci na znaczeniu na rzecz m.in. funduszy inwestycyjnych zamkniętych
oferowanych przez TFI.

4.9.1. 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 uczestnictwa
i pobierają za to istotną część opłaty dystrybucyjnej).
W 2013 r. WIG20 spadł o 7,0%, co było zbieżne z tendencjami na rynkach akcji krajów
rozwijających się. Jednocześnie sWIG80 i mWIG40 zanotowały silne wzrosty – odpowiednio o
37,3% i 31,1% (wykres 5.2.28). Wynikało to w pewnym stopniu z dużego napływu netto środków
do krajowych funduszy akcji małych i średnich spółek.
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W analizowanym okresie nastąpił istotny wzrost obrotów akcjami i PDA na Głównym Rynku
GPW (tabela 4.9.1), jednak na rynku instrumentów pochodnych związanych z rynkiem akcji
wzrost aktywności inwestorów był bardzo ograniczony. Było to zbieżne z tendencjami na
największych europejskich giełdach (np. LSE, NYSE Euronext, Deutsche Boerse). Jednocześnie
odnotowano umiarkowany wzrost liczby i wartości pierwotnych ofert publicznych (initial public
offering – IPO) na Głównym Rynku GPW. Wzrosty cen akcji zachęcały przedsiębiorstwa do
przeprowadzania takich emisji na tym rynku. Istotny spadek liczby ofert pierwotnych
obserwowano na rynku NewConnect, na co wpływ miało m.in. zaostrzenie wymogów wobec
podmiotów ubiegających się o dopuszczenie ich akcji do obrotu w ASO.
Tabela 4.9.1. Podstawowe wskaźniki związane z funkcjonowaniem podmiotów maklerskich w
latach 2010-2013
2010

2011

2012

2013

Obroty netto na rynku akcji i PDA
(Główny Rynek GPW, w mld zł)

234,3

268,1

202,9

256,1

Liczba ofert pierwotnych na rynkach organizowanych przez
GPW: Głównym Rynku GPW i NewConnect

34/86

38/172

19/89

23/42

47 489,91

37 595,44

47 460,59

51 284,25

Indeks WIG na koniec roku (w pkt)
Liczba krajowych podmiotów maklerskich

64

65

69

72

Aktywa domów maklerskich (w mld zł)

9,2

10,1

9,0

8,6

Kapitały własne domów maklerskich (w mld zł)

3,0

3,1

2,7

2,7

Uwaga: obroty netto na rynku akcji i PDA uwzględniają transakcje sesyjne i pakietowe.
Źródło: GPW, KNF.

W analizowanym okresie nieznacznie spadła liczba rachunków papierów wartościowych
prowadzonych przez krajowe podmioty maklerskie: z 1 mln 509 tys. na koniec 2012 r. do
1 mln 495 tys. na koniec 2013 r. Wpływ na to miało głównie zamykanie przez te podmioty
rachunków nieaktywnych.
W 2013 r. ponownie wzrosło znaczenie Internetu w dystrybucji usług maklerskich. Na koniec
roku liczba rachunków internetowych wyniosła blisko 900 tys. (wzrost o 10,4%), co stanowiło
ponad 60% wszystkich rachunków maklerskich. Firmy inwestycyjne intensywnie promowały
rachunki internetowe ze względu na wysokie koszty prowadzenia punktów obsługi klienta. W II
połowie 2013 r. udział transakcji realizowanych za pośrednictwem Internetu w obrotach akcjami
inwestorów indywidualnych na Głównym Rynku GPW osiągnął 70% (wykres 4.9.1).
W kwietniu 2013 r. wprowadzono na GPW nowy system transakcyjny – Universal Trading
Platform (UTP)258, który pozwala na wykorzystanie nowoczesnych technik handlu, takich jak

258

Szerzej na temat systemu UTP w rozdziale 3.3.
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high frequency trading (HFT)259. Pomimo że krajowe firmy inwestycyjne przygotowywały się do
uruchomienia tego systemu od 2010 r., to ze względu na nakład pracy oraz problemy z dostawą
terminali i oprogramowaniem służącym do przekazywania zleceń termin ten był kilkukrotnie
przesuwany.
Wykres 4.9.1. Udział obrotów realizowanych za pośrednictwem Internetu w obrotach
inwestorów indywidualnych na Głównym Rynku GPW w latach 2010-2013
95

%

90
85
80
75

70
65
60
I poł.

II poł.
2010

I poł.

II poł.

I poł.

2011

II poł.
2012

II poł.
2013

Rynek kontraktów terminowych

Rynek akcji

I poł.

Rynek opcji

Źródło: GPW.

Przy okazji uruchomienia nowego systemu transakcyjnego, w wyniku decyzji władz GPW,
skrócona została sesja giełdowa. Od 15 kwietnia 2013 r., notowania wraz z dogrywką kończą się
o godzinie 17.05, czyli pół godziny wcześniej niż do tej pory. Zmiana była rezultatem konsensusu
między GPW a podmiotami maklerskimi, dla których wydłużenie sesji w 2011 r. było źródłem
istotnych kosztów, a nie przełożyło się na wyraźny wzrost przychodów z pośrednictwa w
zawieraniu transakcji.
Silna konkurencja na rynku usług maklerskich skłaniała firmy inwestycyjne do szukania
alternatywnych źródeł przychodów. Coraz częściej domy maklerskie umożliwiały zawieranie
transakcji kontraktami terminowymi na dużą liczbę par walutowych za pośrednictwem
internetowych

platform

transakcyjnych

przeznaczonych

dla

inwestorów

detalicznych.

Możliwość stosowania większej dźwigni finansowej, ze względu na niższe depozyty
zabezpieczające w porównaniu z kontraktami futures notowanymi na GPW, sprawiała, że oferta
tych podmiotów interesowała głównie uczestników rynku o nastawieniu spekulacyjnym.
Wspomniane internetowe platformy transakcyjne umożliwiały również zawieranie transakcji
kontraktami CFD na towary, akcje notowane na rynkach zagranicznych i ich indeksy. Agresywna
kampania marketingowa podmiotów maklerskich dotycząca zawierania transakcji na tych
platformach była podstawą wydania przez UKNF 17 lipca 2013 r. Stanowiska w sprawie
259

Szerzej na temat techniki HFT w ramce 5.2.2.
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postępowania firm inwestycyjnych na rynku Forex260. Urząd zwrócił w nim uwagę, że klauzula
działania w najlepiej pojętym interesie klienta, wynikająca z przepisów dyrektywy MiFID,
powinna być naczelną zasadą przy świadczeniu wspomnianych usług. Ponadto w dokumencie
odniesiono się m.in. do standardu przekazywania informacji klientowi lub potencjalnemu
klientowi oraz poprawności oceniania czy oferowane usługi i instrumenty finansowe są
odpowiednie do wiedzy i potrzeb klienta. Urząd wyraził również swoją opinię na temat
klasyfikacji czynności wykonywanych przez wspomniane firmy na rzecz klienta w świetle
przepisów określających rodzaje działalności maklerskiej261.
Firmy inwestycyjne, dywersyfikując źródła swoich przychodów, oferowały swoim klientom
również IKE i IKZE. Ponadto w 2013 r. podmioty maklerskie zorganizowały emisje obligacji
przedsiębiorstw o wartości około 1,7 mld zł. W dalszym ciągu świadczenie tej usługi było jednak
domeną

banków.

Firmy

inwestycyjne

przygotowywały

się

również

do

wypełniania

przewidzianego w rozporządzeniu EMIR obowiązku przekazywania danych o transakcjach
instrumentami pochodnymi do repozytoriów transakcji.

4.9.2. Działalność podmiotów maklerskich na rynku zorganizowanym
Firmy inwestycyjne mogą prowadzić działalność na rynkach zorganizowanych prowadzonych
przez GPW, a także BondSpot.
Główny Rynek GPW
W 2013 r. nastąpiła stabilizacja koncentracji w pośrednictwie obrotu na rynku akcji i PDA –
udział pięciu największych podmiotów maklerskich w obrotach zmniejszył się nieznacznie z
46,1% do 45,7% (wykres 4.9.2). Inne segmenty Głównego Rynku GPW cechowały się większą
koncentracją pośrednictwa w obrotach. Na rynku certyfikatów inwestycyjnych i produktów
strukturyzowanych największe udziały utrzymały podmioty, które odpowiadały za organizację
emisji tych instrumentów. W pozostałych segmentach GPW przeważały podmioty pełniące
funkcję animatora rynku.
Ze względu na wprowadzenie systemu UTP w kolejnych latach można się spodziewać dalszego
wzrostu aktywności zdalnych członków giełdy. Mają oni duże doświadczenie w obsłudze
systemu tego typu, ponieważ jest

on wykorzystywany

na giełdach zagranicznych.

Najprawdopodobniej to właśnie zdalni członkowie giełdy będą dominującą grupą inwestorów
wykorzystującą na naszym rynku technikę HFT. Istotnym bodźcem przyciągającym inwestorów
Stanowisko w sprawie postępowania firm inwestycyjnych na rynku Forex z dnia 17 lipca 2013 r.,
http://www.knf.gov.pl/Images/stanowisko_Forex_tcm75-35192.pdf.
261 Art. 69 ust 2 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz.U. z
2014 r., poz. 94 z późn. zm.).
260
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HFT na krajowy rynek kapitałowy będzie uruchomienie na GPW modułu UTP-D. Duży udział w
wartości obrotów dokonywanych przez podmioty wykorzystujące tę technikę mają bowiem
transakcje arbitrażowe pomiędzy rynkiem kasowym i terminowym.
Wykres 4.9.2. Udział największych podmiotów maklerskich w obrotach akcjami oraz PDA na
Głównym Rynku GPW w 2012 i 2013 r.
A. 2012 r.

B. 2013 r.

11,5%

12,0%
9,8%

39,1%

9,7%

41,4%
9,1%

9,5%

8,7%
4,1%
4,9%
DM BH
Ipopema Securities
DI BRE Banku

7,4%

7,0%

5,7%

4,2%

CS Securities
DM BZ WBK
UniCredit CAIB

DM PKO BP
ING Securities
Pozostali

DM BH
CS Securities
WOOD & Company

4,2% 4,5%

7,1%

Ipopema Securities
DM BZ WBK
DB Securities

DM PKO BP
Goldman Sachs
Pozostali

Uwaga: dane obejmują: transakcje sesyjne, pakietowe, nabycie znacznych pakietów akcji (wezwania), publiczną
ofertę sprzedaży oraz transakcje odkupu i odsprzedaży.
Źródło: GPW.

Rynek NewConnect
Analiza struktury obrotów akcjami na rynku NewConnect według firm inwestycyjnych wskazuje
na stabilizację koncentracji pośrednictwa w zawieraniu transakcji (wykres 4.9.3). Udział w
obrotach pięciu największych firm inwestycyjnych w 2013 r. wzrósł nieznacznie do 58,4%.
Wykres 4.9.3 Udział największych podmiotów maklerskich w obrotach akcjami na rynku
NewConnect w 2012 i 2013 r.
A. 2012 r.

B. 2013 r.

15,6%

18,0%
25,2%

28,4%

15,0%

13,2%
4,5%

3,6%

5,7%

4,7%

11,6%

5,2%
6,0%
DI BRE Banku
DM BOŚ
DM BDM

6,5%

9,9%

DM BZ WBK
CDM Pekao
ING Securities

10,6%

6,2%

Alior BM
DM PKO BP
Pozostali

DI BRE Banku
DM BOŚ
CDM Pekao

10,1%

DM BZ WBK
DM PKO BP
DM BDM

Alior BM
Trigon DM
Pozostali

Uwagi: CDM Pekao to dom maklerski Banku Pekao SA, a DM Pekao to biuro maklerskie tego banku.
Źródło: GPW.
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Rynek Catalyst
Firmy inwestycyjne prowadziły także działalność na rynkach funkcjonujących w ramach
platformy obrotu instrumentami dłużnymi – Catalyst, w tym 32 podmioty na rynkach
prowadzonych przez GPW. Struktura obrotów na rynkach prowadzonych przez tę spółkę
wskazuje na silną koncentrację pośrednictwa w zawieraniu transakcji. Trzy największe pod tym
względem podmioty maklerskie odpowiadały za połowę wartości wszystkich transakcji.
Wykres 4.9.4. Udział największych podmiotów maklerskich w obrotach na rynkach należących
do platformy Catalyst prowadzonych przez GPW w 2012 i 2013 r.
A. 2012 r.

B. 2013 r.
18,1%

23,4%

19,0%

19,6%

2,8%
2,8%

4,1%

17,0%

5,6%

4,4%
5,1%

7,0%

5,2%
DM PKO BP
DM BZ WBK
Copernicus Securities

16,0%

11,5%
11,2%
DI BRE Banku
DM Millennium
DM BPS

13,0%
DM BH
CDM Pekao
Pozostali

DM BZ WBK
DM BH
DM Millennium

14,3%

DI BRE Banku
Copernicus Securities
CDM Pekao

DM PKO BP
DM BPS
Pozostali

Źródło: GPW.

4.9.3. Wyniki finansowe domów maklerskich
Wyniki finansowe krajowych domów maklerskich w 2013 r. istotnie poprawiły się w porównaniu
z 2012 r., jednak wciąż były wyraźnie niższe niż w latach 2006-2011. Wskaźnik rentowności
obrotu brutto262 domów maklerskich wzrósł z 8,9% w 2012 r. do 30,1% w 2013 r. (wykres 4.9.5).
Głównym czynnikiem, który pozytywnie wpłynął na zysk netto tych podmiotów był wzrost
wartości transakcji kasowych na Głównym Rynku GPW. Przełożył się on na wzrost przychodów
z tytułu prowizji od operacji instrumentami finansowymi na rachunek składającego zlecenie, z
480,5 mln zł w 2012 r. do 546,0 mln zł w 2013 r. Pomimo większej niż w 2012 r. oferty
prywatyzacyjnej spółek Skarbu Państwa oraz większego zainteresowania pozyskiwaniem przez
przedsiębiorstwa kapitału na rynku akcji, w analizowanym okresie nastąpił spadek przychodów
z tytułu oferowania instrumentów finansowych – wyniosły one 109,0 mln zł. Istotnie wzrosły
natomiast przychody z tytułu przyjmowania zleceń kupna i umarzania jednostek uczestnictwa

Wskaźnik rentowności obrotu brutto liczony jako stosunek wyniku finansowego brutto do przychodów z
działalności.

262
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funduszy inwestycyjnych (o 26,0% w porównaniu z 2012 r.). Łącznie przychody z działalności
maklerskiej wzrosły do 1,21 mld zł w 2013 r., z 1,10 mld zł rok wcześniej.
Wykres 4.9.5. Zysk brutto oraz wskaźnik rentowności obrotu brutto biur i domów maklerskich
w latach 2006-2013
2,0
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Uwaga: dane od 2010 r. nie uwzględniają biur maklerskich. Zmiana ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r., nr 165, poz. 1316), która weszła w życie 21
października 2009 r., zniosła jeden z warunków wydzielenia przez bank działalności maklerskiej, polegający na
prowadzeniu odrębnych ksiąg rachunkowych i sporządzaniu odrębnych sprawozdań finansowych na zasadach
określonych w odrębnych przepisach (wydzielenie finansowe).
Źródło: UKNF.

W 2013 r. do wzrostu kosztów działalności maklerskiej przyczyniały się dalsze inwestycje
związane 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 (o 4,1% w porównaniu z 2012 r.). W rezultacie łączne
koszty działalności maklerskiej wzrosły jedynie o 0,4% do 1,17 mld zł. Niewielki wzrost kosztów
przy wyraźnie wyższych przychodach skutkował zyskiem na działalności maklerskiej w
wysokości 32,6 mln zł, wobec 65,9 mln zł straty w 2012 r.
Skalę transakcji instrumentami finansowymi zawieranych przez domy maklerskie na rachunek
własny ograniczają niewielkie, w porównaniu z bankami, kapitały własne tych podmiotów.
Wynik z tych transakcji stanowi jednak istotną część zysku netto krajowych domów maklerskich.
W 2013 r. wzrósł do 459,2 mln zł i był o 39,1% wyższy w porównaniu z 2012 r. Tym samym
wynik z działalności operacyjnej domów maklerskich wyniósł 502,1 mln zł.
W kolejnych latach możliwy jest dalszy wzrost konkurencji na rynku usług maklerskich. Mogą
przyczynić się do tego rozważane zmiany regulacyjne, które umożliwią objęcie działalności
maklerskiej i inwestycyjnej prowadzonej przez banki krajowe jedną licencją bankową (ramka
4.9.1). Prawdopodobnie wymusi to na domach maklerskich skoncentrowanie działalności na
pośrednictwie w przekazywaniu zleceń klientów i innych usługach niezwiązanych z krajowym
rynkiem kapitałowym (np. umożliwianie zawierania transakcji kontraktami CFD na towary,
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akcje notowane na rynkach zagranicznych i ich indeksy). Jeśli wartość obrotów realizowanych
przez inwestorów krajowych nie zwiększy się znacząco, to część domów maklerskich będzie
szukała korzyści skali, co będzie wiązało się z fuzjami i przejęciami w sektorze.

Ramka 4.9.1 Objęcie działalności maklerskiej i inwestycyjnej jedną licencją bankową
W świetle obowiązujących przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 1 bank krajowy
może prowadzić:
 działalność maklerską2 w obrocie zorganizowanym i na rynkach OTC (zgodnie z art. 111 ust. 1),
 działalność inwestycyjną w odniesieniu do niektórych instrumentów finansowych będących
przedmiotem obrotu poza rynkiem zorganizowanym (na podstawie art. 70 ust. 2).
Prowadzenie działalności maklerskiej w Polsce wymaga uzyskania zezwolenia KNF. Wymóg ten
dotyczy także banku krajowego, który jest podmiotem licencjonowanym na podstawie przepisów
ustawy Prawo bankowe2. Warunkiem uzyskania wspomnianego zezwolenia jest wyodrębnienie
działalności maklerskiej w strukturze banku w formie biura maklerskiego (jednostki organizacyjnej).
Bank posiadający licencję maklerską może wykonywać wszystkie czynności maklerskie (w tym
przypadku nie mają zastosowania żadne ograniczenia przedmiotowe lub podmiotowe).
Art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi umożliwia bankom krajowym
wykonywanie pewnych czynności maklerskich bez konieczności uzyskania odrębnego zezwolenia
KNF. Mianowicie banki mogą wykonywać wybrane czynności maklerskie określone w art. 69 ust. 2 tej
ustawy, o ile ich przedmiotem są wyłącznie papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub
NBP, niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe oraz obligacje
infrastrukturalne. Wspomniane banki mogą także świadczyć usługi związane z subemisją usługową i
inwestycyjną jeżeli ich przedmiotem są wspomniane instrumenty finansowe (art. 5 ust. 2 pkt 9 ustawy
Prawo bankowe w związku z art. 70 ust. 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi).
Jednocześnie na podstawie przywołanego art. 70 ust. 2 banki mogą dokonywać transakcji na rachunek
własny na zagranicznym rynku regulowanym lub w zagranicznym ASO, co skutkuje występowaniem
arbitrażu regulacyjnego.
Odrębne licencjonowanie działalności maklerskiej i inwestycyjnej banków krajowych jest dla nich
nadmiernym obciążeniem administracyjnym. Konieczność uzyskania przez banki krajowe zezwolenia
na prowadzenie działalności maklerskiej i jej organizacyjnego wydzielenia stanowią istotne bariery
dla uczestnictwa tych instytucji w niektórych segmentach krajowego rynku finansowego. Wśród
negatywnych konsekwencji obecnego stanu prawnego wymienić można m.in.:
 brak możliwości bezpośredniego składania zleceń kupna lub sprzedaży papierów wartościowych
przez banki krajowe nieposiadające zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej na
zorganizowanym rynku nieskarbowych papierów dłużnych i trudności w animowaniu obrotów na
platformie Catalyst, co przedkłada się na niższą płynność tego rynku;
 w przypadku banków krajowych posiadających wyodrębnione organizacyjnie biura maklerskie
zlecenia mogą być natomiast składane jedynie przez pracowników tych biur, a nie przez
pracowników departamentów rynków finansowych, które zajmują się obsługą emisji
nieskarbowych papierów dłużnych;
 brak możliwości bezpośredniego zawierania przez banki krajowe transakcji instrumentami
pochodnymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, co może powodować
przenoszenie przez te podmioty aktywności na zagraniczne rynki regulowane i stanowić barierę w
rozwoju tego segmentu rynku finansowego w Polsce;
 wyższe koszty sektora bankowego związane z koniecznością organizacyjnego wyodrębnienia
działalności maklerskiej;
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 utrudnienia w zarządzaniu ryzykiem rynkowym w bankach krajowych, wynikające z ograniczenia
dostępu do niektórych rynków i instrumentów.
Prawo UE umożliwia instytucjom kredytowym świadczenie usług bankowych i inwestycyjnych na
podstawie jednego zezwolenia uzyskanego od nadzorcy z kraju macierzystego. W załączniku I do
dyrektywy CRD IV3 określono katalog usług podlegających wzajemnemu uznawaniu przez organy
nadzoru państw UE. Na podstawie zasady jednolitego paszportu instytucja kredytowa, jeżeli
uzyskała zezwolenie w państwie członkowskim, w którym znajduje się jej siedziba, może świadczyć
w innych państwach członkowskich. m.in. usługi inwestycyjne wymienione w sekcjach A i B
załącznika I do dyrektywy MiFID4. Zatem instytucje kredytowe mogą prowadzić działalność
maklerską w Polsce pod warunkiem, że taka działalność jest objęta zezwoleniem wydanym przez
nadzorcę z kraju macierzystego. Stawia to niektóre zagraniczne banki w uprzywilejowanej pozycji
względem banków krajowych.
Wprowadzenie zmian w polskim prawie umożliwiających bankom prowadzenie działalności
inwestycyjnej i maklerskiej na podstawie jednej licencji bankowej oraz zniesienie wymogu
organizacyjnego wydzielania działalności maklerskiej może narażać wspomniane instytucje na nowe
rodzaje ryzyka (np. zwiększenie ekspozycji na ryzyko rynkowe związane ze zmianami cen akcji).
Intencją handlu na własny rachunek instrumentami finansowymi (m.in. papierami wartościowymi,
instrumentami pochodnymi) jest osiąganie krótkoterminowych zysków. Taka działalność wiąże się
jednak z dużą ekspozycją banku na ryzyko rynkowe i kredytowe kontrahenta, które obciąża środki
deponentów. W przypadku jego materializacji działalność ta stanowi zatem potencjalne obciążenie dla
systemu gwarantowania depozytów. Dlatego objęcie działalności maklerskiej i inwestycyjnej banków
krajowych jedną licencją bankową powinno być uwarunkowane jednoczesnym wprowadzeniem
takich rozwiązań, które pozwalałyby ograniczyć ryzyko podejmowane przez te instytucje finansowe
przez nałożenie na nie obowiązku wyodrębniania do innego podmiotu działalności handlowej na
rachunek własny po przekroczeniu określonego progu jej istotności. Byłoby to spójne z postulatami
wyrażonymi w tzw. raporcie Liikanen’a5, w którym w odniesieniu do instytucji kredytowych z UE
zaproponowano rozdzielenie działalności inwestycyjnej prowadzonej na własny rachunek i części
operacji handlowych, o ile przekraczałyby one określony próg istotności, od działalności depozytowokredytowej.
1 Ustawa

z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 94 z późn. zm).

2

Przez działalność maklerską należy rozumieć czynności wymienione w art. 69 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi, polegające na:
1) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
2) wykonywaniu tych zleceń na rachunek dającego zlecenie,
3) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych,
4) zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych,
5) doradztwie inwestycyjnym,
6) oferowaniu instrumentów finansowych,
7) świadczeniu usług związanych z subemisją inwestycyjną i usługową,
8) organizowaniu alternatywnego systemu obrotu.
Działalnością maklerską jest również wykonywanie przez firmę inwestycyjną czynności wskazanych w art. 69 ust. 4.
3Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz.U z 2012 r., poz 1376 z późn. zm).
4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków
dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i
firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz.
Urz. UE L176 z 2013 r., s. 338).
5 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/39/WE
z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków
instrumentów finansowych (Dz. Urz. UE. L145 z 2004 r., s. 1).
6 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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5. Rynki finansowe
5.1. Rynek pieniężny
5.1.1. Ewolucja wielkości i struktury rynku pieniężnego
W 2013 r. krajowy rynek pieniężny funkcjonował stabilnie. Na rynku transakcji o charakterze
lokacyjnym, który służy głównie instytucjom finansowym do bieżącego zarządzania płynnością,
obserwowano kontynuację zapoczątkowanych w 2012 r. zmian w strukturze obrotów (tabela
5.1.1). Średnia dzienna wartości transakcji warunkowych wzrosła o prawie 15%, przy
jednoczesnym spadku obrotów na rynku swapów walutowych i niezabezpieczonych lokat
międzybankowych.
Najbardziej płynnym segmentem krajowego rynku pieniężnego był rynek transakcji
warunkowych. Dominowały na nim operacje SBB, a dużą aktywność wykazywały podmioty
niebankowe. Rynek repo nadal charakteryzował się relatywnie niską płynnością. Podstawową
formą zabezpieczenia wykorzystywanego w transakcjach warunkowych pozostawały obligacje
skarbowe. Wzrost obrotów na krajowym rynku SBB i repo w ostatnich latach może wynikać ze
stopniowego

niwelowania

prawnych

i

instytucjonalnych

barier

jego

rozwoju.

W 2013 r. kontynuowano prace na rzecz rozwoju w Polsce odpowiedniej infrastruktury
potransakcyjnej operacji warunkowych.
Transakcje fx swap były zawierane przede wszystkim z bankami zagranicznymi finansującymi
inwestycje na krajowym rynku kapitałowym, w szczególności na rynku obligacji skarbowych,
oraz spekulującymi na zmiany kursu złotego. Spadek dysparytetu stóp procentowych między
Polską a gospodarkami rozwiniętymi w II połowie 2013 r. zmniejszył opłacalność strategii carry
trade, do której wykorzystywano operacje fx swap.
Podobnie jak w poprzednich latach wielkość i struktura terminowa obrotów na rynku
niezabezpieczonych lokat międzybankowych były determinowane niewielką liczbą jego
uczestników posiadających strukturalne nadwyżki płynności oraz niskimi limitami kredytowymi
nakładanymi wzajemnie na siebie przez banki. Dominującą rolę nadal odgrywały transakcje
O/N, których udział w obrotach na tym rynku w 2013 r. przekraczał 90%. W 2013 r. w
regulaminie fixingu stawek referencyjnych WIBID/WIBOR wprowadzono istotne zmiany mające
na celu zachowanie ich wiarygodności i reprezentatywności.
Na koniec 2013 r. największym segmentem rynku krótkoterminowych papierów wartościowych
pozostawał rynek bonów pieniężnych. Istotny wzrost wartości zadłużenia z tytułu tych
instrumentów w ostatnich latach wynikał z rosnącej nadpłynności w krajowym sektorze
bankowym, związanej m.in. ze skupem przez NBP środków pochodzących z funduszy UE oraz
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rachunku walutowego Ministerstwa Finansów. W wyniku konsekwentnie realizowanej przez
Ministerstwo Finansów strategii wydłużania średniego terminu zapadalności długu publicznego
począwszy od sierpnia 2013 r. w obiegu nie pozostawały żadne bony skarbowe.
Krótkoterminowe papiery dłużne były nadal rzadko wykorzystywane w finansowaniu bieżącej
działalności przedsiębiorstw. Instrumenty te służyły najczęściej optymalizacji zarządzania
krótkoterminową płynnością w grupach kapitałowych emitentów, wśród których dominowały
spółki z branży telekomunikacyjnej, energetycznej oraz paliwowej. Płynność rynku wtórnego
była niewielka, gdyż inwestorzy najczęściej utrzymywali nabyte instrumenty do terminu
wykupu.
Banki na niewielką skalę emitowały krótkoterminowe bankowe papiery dłużne. Podobnie jak w
poprzednich latach najważniejszymi inwestorami na rynku tych instrumentów były banki i
fundusze inwestycyjne.
Tabela 5.1.1. Zadłużenie na koniec roku z tytułu poszczególnych instrumentów rynku
pieniężnego oraz wartość obrotów na krajowym rynku transakcji lokacyjnych w latach 2010-2013
(w mld zł)
2010

2011

2012

2013

Rynek instrumentów dłużnych (zadłużenie na koniec okresu)
Bony skarbowe

28,0

12,0

6,1

0,0

Bony pieniężne

74,6

93,4

127,5

131,4

2,6

7,7

5,9

4,2

11,7

15,9

18,5

16,2
5,8

Krótkoterminowe bankowe papiery dłużne
Krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw

Rynek transakcji lokacyjnych (średnie dzienne obroty netto)
Lokaty niezabezpieczone (lokaty międzybankowe)
FX swap
Transakcje repo/SBB/BSB
w tym: operacje między bankami krajowymi

7,0

6,2

5,9

10,9

12,9

11,5

9,5

9,1

11,6

12,6

14,5

2,7

3,6

3,8

3,5

Uwaga: ze względu na dokonane korekty niektóre dane różnią się od danych prezentowanych w poprzednich
edycjach opracowania.
Źródło: NBP.

5.1.2. Rynek krótkoterminowych papierów dłużnych

5.1.2.1. Bony skarbowe
Wielkość rynku
W 2013 r. kontynuowane było zapoczątkowane w połowie 2009 r. stopniowe ograniczanie roli
bonów skarbowych w finansowaniu potrzeb pożyczkowych Skarbu Państwa (wykres 5.1.1).
Sprzyjała temu poprawa sytuacji na globalnych rynkach finansowych. Potrzeby pożyczkowe
były zaspokajane w większym stopniu środkami pozyskiwanymi z emisji krajowych obligacji
skarbowych, co pozwalało Ministerstwu Finansów ograniczyć ryzyko refinansowania długu

208

Narodowy Bank Polski

Rynki finansowe

państwa przez wydłużenie jego średniej zapadalności263. W 2013 r. bony skarbowe były
oferowane na rynku pierwotnym tylko w trzech pierwszych miesiącach, w okresie gdy potrzeby
pożyczkowe są przeważnie najwyższe. W następnych miesiącach Ministerstwo Finansów
zaprzestało emisji bonów skarbowych. Po wykupie w sierpniu serii 25-tygodniowych bonów
skarbowych instrumenty te nie znajdowały się w obrocie do końca roku.
Podobną tendencję w polityce emisyjnej obserwowano w strefie euro od końca 2009 r. Jednak ze
względu na problemy fiskalne niektórych jej członków oraz związane z tym ograniczone
możliwości sprzedaży obligacji skarbowych, spadek udziału instrumentów krótkoterminowych
w finansowaniu potrzeb pożyczkowych w strefie euro był istotnie niższy niż w Polsce. Udział
bonów w całkowitym zadłużeniu z tytułu skarbowych papierów wartościowych obniżył się w
2013 r. w strefie euro o niecałe 0,8 pkt proc. i na koniec grudnia wyniósł 8,4%264.
Wykres 5.1.1. Bony skarbowe w obiegu oraz ich udział w krajowym zadłużeniu z tytułu emisji
skarbowych papierów wartościowych w latach 2010-2013 (wg stanu zadłużenia na koniec
okresów)
mld zł
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Udział bonów skarbowych w krajowym zadłużeniu Skarbu Państwa z tytułu SPW - prawa oś

Źródło: NBP, MF.

Rynek pierwotny
Bony skarbowe są sprzedawane na rynku pierwotnym w ramach systemu dealerów skarbowych
papierów wartościowych (DSPW). Jest to rynek hurtowy, do którego dostęp mają wyłącznie
instytucje wyłaniane każdego roku w drodze konkursu. Zasady funkcjonowania systemu określa

Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2013–2016, Ministerstwo Finansów, Warszawa
2012.
264 Obliczono na podstawie danych EBC dostępnych na stronie: http://www.ecb.europa.eu/stats/money/securities
/debt/html/index.en.html
263
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Regulamin pełnienia funkcji Dealerów Skarbowych Papierów Wartościowych265. Głównym kryterium
wyboru DSPW jest aktywność na krajowym rynku skarbowych instrumentów dłużnych. W
2013 r. funkcję DSPW pełniło początkowo 16 podmiotów (o dwa więcej niż w 2012 r.). Po
połączeniu banku BZ WBK S.A. z Kredyt Bankiem S.A. w styczniu 2013 r. oraz rezygnacji The
Royal Bank of Scotland plc z pełnienia tej funkcji w czerwcu 2013 r. liczba DSPW spadła do 14
podmiotów. Wśród nich było siedem banków krajowych, działający w Polsce oddział instytucji
kredytowej oraz sześć instytucji kredytowych z UE. Ponadto prawo uczestnictwa w przetargach
miał BGK. Organizatorem przetargów bonów skarbowych był NBP, który pełnił również funkcję
agenta emisji oraz prowadził system depozytowo-rozrachunkowy dla tych papierów dłużnych.
Przetargi sprzedaży bonów skarbowych odbywały się w 2013 r. zgodnie z formułą jednej ceny.
Wszyscy uczestnicy nabywali bony po tej samej cenie, nie niższej niż cena minimalna
wyznaczona przez emitenta. Taki system przetargów funkcjonuje na większości spośród
najbardziej rozwiniętych rynków skarbowych papierów dłużnych. Możliwe było również
składanie ofert niekonkurencyjnych, czyli takich, które nie zawierają ceny. Składając tego typu
ofertę, inwestorzy godzą się na zakup bonów skarbowych po cenie ustalonej przez pozostałych
uczestników przetargu. Formuła ta cieszyła się ograniczoną popularnością, w 2013 r. wartość
przyjętych ofert niekonkurencyjnych wyniosła łącznie 0,2 mld zł i stanowiła 3,1% wszystkich
zrealizowanych ofert zakupu266.
W 2013 r. Ministerstwo Finansów sprzedało bony skarbowe o wartości 8,4 mld zł, podczas gdy
w 2012 r. było to 11,7 mld zł. Średni pierwotny okres do wykupu wyemitowanych bonów
skarbowych był w 2013 r. istotnie krótszy niż w poprzednim roku, kiedy to wyniósł 45,3 tygodni.
Na przetargach w styczniu i lutym 2013 r. zaoferowano bony 20-tygodniowe, a na przetargu w
marcu bony z 25-tygodniowym terminem do wykupu. Terminy zapadalności tych instrumentów
były ustalane tak, aby równomiernie rozłożyć w czasie ich wykupy i uniknąć skumulowania z
wykupami obligacji skarbowych. W związku z wysokim stopniem sfinansowania potrzeb
pożyczkowych, wynoszącym na koniec marca 60%, oraz koncentracją emisji na rynku obligacji,
w kolejnych miesiącach 2013 r. nie organizowano przetargów sprzedaży bonów skarbowych
(wykres 5.1.2).
Spadkowi liczby przetargów towarzyszył wzrost średniej wartości bonów skarbowych
sprzedanych na pojedynczej aukcji. Ich przeciętna wartość była w 2013 r. o prawie 1 mld zł
większa niż w roku poprzednim i wyniosła 2,8 mld zł. Obserwowane było przy tym zwiększenie

W 2013 r. obowiązywał początkowo „Regulamin pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów
Wartościowych” z dnia 3 września 2012 r., począwszy od 1 października 2013 r. obowiązywał natomiast
„Regulamin pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych” z dnia 19 września 2013 r.
266 Udział ten nie uwzględnia przetargów uzupełniających, na których wszyscy inwestorzy nabywają bony po
cenie ustalonej na przetargu sprzedaży.
265
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się relacji popytu na bony skarbowe do ich podaży: z 2,4 w 2012 r. do 3,3 w 2013 r. Nadwyżka ta
ma w dużej mierze charakter strukturalny i wynika z chęci pełnej realizacji przez DSPW zleceń
własnych oraz klientów. Stopień redukcji ofert na bony skarbowe złożonych przez inwestorów,
podobnie jak w poprzednich latach, był wyższy niż na rynku obligacji skarbowych, co wiązało
się przede wszystkim z ograniczoną podażą bonów oraz zapowiedziami zaprzestania ich emisji
w dalszej części roku. Duży popyt na bony skarbowe przy stosunkowo niskich kosztach
finansowania skłonił Ministerstwo Finansów do zorganizowania po każdym z przetargów
sprzedaży przetargów uzupełniających.
Wykres 5.1.2. Miesięczna wartość emisji bonów skarbowych w latach 2010-2013 na przetargach
bonów skarbowych oraz miesięczne saldo budżetu państwa
12
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Źródło: NBP, MF.

Rynek wtórny
Na zmiany płynności rynku wtórnego bonów skarbowych w Polsce najsilniej oddziałują wahania
wartości tych instrumentów pozostających w obiegu oraz wartość organizowanych przetargów,
po których DSPW sprzedają nabyte papiery pozostałym inwestorom. Spadek znaczenia bonów
skarbowych w finansowaniu potrzeb pożyczkowych Skarbu Państwa wpłynął na istotne
zmniejszenie się wartości zawieranych transakcji. Średnie dzienne obroty netto w okresie
styczeń-sierpień 2013 r. wyniosły 280 mln zł i były prawie o połowę mniejsze niż w poprzednim
roku, z czego jedynie 70 mln zł stanowiły operacje outright (tabela 5.1.2). Spadek aktywności
obserwowano zarówno w segmencie transakcji bezwarunkowych, jak i warunkowych (wykres
5.1.3). Relacja średniej miesięcznej wartości transakcji bezwarunkowych do średniego
miesięcznego stanu zadłużenia z tytułu bonów skarbowych w okresie styczeń-sierpień 2013 r. nie
zmieniła się istotnie w porównaniu z 2012 r. i wyniosła około 0,26.
Niższa wartość bonów skarbowych w obiegu ograniczyła możliwości wykorzystania ich przez
banki krajowe jako zabezpieczenia w transakcjach sell-buy-back/buy-sell-back (SBB/BSB) bądź repo.
W 2013 r. operacje warunkowe, wśród których zdecydowanie przeważały transakcje SBB/BSB,
stanowiły blisko 75% obrotów netto na krajowym rynku bonów skarbowych.
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Tabela 5.1.2. Średnie dzienne obroty netto bonami skarbowymi w latach 2010-2013 (w mld zł)
Obroty netto, w tym:

2010

2011

2012

2013

2,11

1,25

0,52

0,28

- transakcje bezwarunkowe

0,81

0,55

0,13

0,07

- transakcje warunkowe

1,30

0,70

0,39

0,21

Uwaga: średnie dzienne obroty netto obliczono, uwzględniając następującą liczbę dni roboczych: 256 w 2010 r.,
252 w 2011 r., 251 w 2012 r. oraz 251 w 2013 r.
Źródło: NBP.

Wykres 5.1.3. Miesięczne obroty netto bonami skarbowymi w latach 2010-2013 według rodzajów
transakcji
mld zł
80
70
60
50
40
30
20
10

Transakcje bezwarunkowe

Transakcje repo

09-2013

05-2013

01-2013

09-2012

05-2012

01-2012

09-2011

05-2011

01-2011

09-2010

05-2010

01-2010

0

Transakcje SBB/BSB

Uwaga: transakcje warunkowe liczone pojedynczo, tj. według wartości wymiany początkowej.
Źródło: NBP.

Głównymi uczestnikami rynku wtórnego bonów skarbowych i najważniejszymi inwestorami
były banki krajowe (wykres 5.1.4), stanowiące największą grupę podmiotów pełniących funkcję
DSPW. Stronami transakcji były najczęściej banki krajowe i niebankowi inwestorzy krajowi
(58,0% obrotów brutto na rynku wtórnym). Spadek wielkości rynku wpłynął na istotne
zmniejszenie się udziału nierezydentów w obrotach brutto, który w okresie styczeń-sierpień
2013 r. obniżył się do 2,2% w porównaniu z 28,4% w 2012 r.
Obrót wtórny bonami skarbowymi odbywał się wyłącznie na rynku OTC. Instrumenty te były
notowane także na elektronicznej platformie Treasury BondSpot Poland. W 2013 r. nie zawarto
jednak na niej żadnej transakcji bonami skarbowymi, co mogło wynikać z chęci uczestników
rynku do skoncentrowania obrotów na rynku OTC.
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Wykres 5.1.4. Struktura nabywców bonów skarbowych na koniec grudnia 2012 r. oraz lipca
2013 r. (wg stanu zadłużenia na koniec okresów)
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Źródło: NBP.

5.1.2.2. Bony pieniężne
Emisja bonów pieniężnych jest podstawową formą operacji otwartego rynku przeprowadzanych
przez NBP. Wartość bonów pieniężnych oferowanych na przetargach zależy od prognozowanej
skali nadpłynności w krajowym systemie bankowym. Wykorzystując ten instrument, bank
centralny

absorbuje

nadmiar

płynności

i

w

ten

sposób

kształtuje

oprocentowanie

krótkoterminowych lokat międzybankowych na poziomie zbliżonym do stopy referencyjnej
ustalanej przez RPP.
Wielkość rynku
W ujęciu średniorocznym wartość bonów pieniężnych pozostających w obiegu w 2013 r.
wyniosła 126 mld zł i była o ponad 30% wyższa niż w 2012 r. (95,9 mld zł). Było to w dużej
mierze skutkiem silnego zwiększenia się nadpłynności sektora bankowego w II połowie 2012 r.
(wykres 5.1.5.). Wzrost nadpłynności był obserwowany również w pierwszych miesiącach
2013 r., jednak jego dynamika była znacznie mniejsza.
Czynnikiem, który w 2013 r. w największym stopniu oddziaływał w kierunku wzrostu
nadpłynności, był prowadzony przez NBP skup środków pochodzących z funduszy UE oraz
rachunku walutowego Ministerstwa Finansów. Zwiększył on nadpłynność krajowego sektora
bankowego średniorocznie o 12,8 mld zł, przy czym większość operacji sprzedaży walut obcych
przez Ministerstwo Finansów w banku centralnym została zrealizowana w I połowie 2013 r.
W kolejnych miesiącach Ministerstwo Finansów dokonywało wymiany walut przede wszystkim
na rynku kasowym za pośrednictwem BGK. Istotny wpływ na wzrost nadpłynności w 2013 r.
miała również czerwcowa wpłata do budżetu państwa 5,3 mld zł z zysku NBP za 2012 r.
W kierunku zmniejszenia nadpłynności w sektorze bankowym oddziaływał natomiast przede
wszystkim wzrost pieniądza gotówkowego w obiegu, który w 2013 r. wyniósł średnio 12,4 mld
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zł. Nadpłynność sektora bankowego ograniczało również zwiększenie średniorocznie o około 1,9
mld zł rezerwy obowiązkowej utrzymywanej na rachunkach bieżących w NBP267.
Wykres 5.1.5. Bony pieniężne w obiegu w latach 2010-2013 (wg stanu na koniec okresów
utrzymywania rezerwy obowiązkowej)
140
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Źródło: Rejestr Papierów Wartościowych NBP.

Rynek pierwotny
Zgodnie z założeniami polityki pieniężnej bank centralny za pomocą operacji otwartego rynku
oddziałuje na płynność w sektorze bankowym w taki sposób, aby stabilizować stawkę POLONIA
wokół stopy referencyjnej NBP268. NBP przeprowadza podstawowe operacje otwartego rynku,
emitując bony pieniężne z 7-dniowym terminem 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 Gwarancyjny269. Rentowność
wszystkich oferowanych przez NBP bonów pieniężnych (określona według 360-dniowej bazy
odsetkowej) jest równa ustalanej przez RPP stopie referencyjnej.
W 2013 r. popyt na bony pieniężne zgłaszany przez banki na przetargach w ramach operacji
podstawowych był z reguły nieco niższy od oferowanej podaży, występowały jednak przetargi
charakteryzujące się nadwyżką popytu (wykres 5.1.6). Średnia wartość bonów wyemitowanych
w 2013 r. na przetargu w ramach operacji podstawowych wyniosła około 124,2 mld zł w

267

Szerzej na temat czynników kształtujących płynność krajowego systemu bankowego w 2013 r. w: Raport roczny
2013. Płynność sektora bankowego. Instrumenty polityki pieniężnej NBP, NBP, Warszawa 2014, s. 9–18.
268 Założenia polityki pieniężnej na rok 2013, NBP, Warszawa 2012, s. 11.
269 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).
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porównaniu z 94,3 mld zł w 2012 r. Ze względu na utrzymywanie relatywnie niskich limitów
kredytowych na kontrahentów oraz małą płynność rynku niezabezpieczonych depozytów
międzybankowych o terminach innych niż O/N, banki krajowe nie lokowały wszystkich
nadwyżek płynnych środków w 7-dniowych bonach pieniężnych, lecz pozostawiały bufory
płynnościowe. Prowadziło to do sytuacji, w której, pomimo 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).
Wykres 5.1.6. Wartość nominalna bonów pieniężnych NBP emitowanych w ramach operacji
podstawowych i relacja popytu do podaży na rynku ich pierwotnym w latach 2012-2013
mld zł
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Źródło: NBP.

W celu ograniczania wspomnianego wpływu zmian płynności w sektorze bankowym na
wysokość krótkoterminowych stóp procentowych w 2013 r. NBP przeprowadzał absorbujące
operacje dostrajające o terminie zapadalności krótszym niż 7 dni. Były to regularne
(comiesięczne) emisje bonów pieniężnych w ostatnim dniu okresów utrzymywania rezerwy
obowiązkowej oraz dodatkowe nieregularne emisje bonów pieniężnych przeprowadzane w
trakcie tych okresów, w przypadku wystąpienia znacznego niezbilansowania warunków
płynnościowych. Na mocy decyzji Zarządu NBP270 w operacjach dostrajających mogły brać
udział wszystkie banki spełniające warunki uczestnictwa w operacjach podstawowych. Jednak z
początkiem maja 2013 r. na skutek zmian w systemie DRP271, banki posiadające ten status
ponownie uzyskały wyłączny dostęp do dostrajających operacji otwartego rynku o okresie

Uchwała nr 47/2008 Zarządu NBP z dnia 16 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
wprowadzenia Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych
papierów wartościowych oraz obsługi operacji na papierach wartościowych i ich rejestracji na rachunkach i
kontach depozytowych tych papierów (Dz.Urz. NBP z 2008 r., nr 18, poz. 22).
271 Banki te są wybierane co roku w konkursie na podstawie jednolitych kryteriów Indeksu Aktywności
Dealerskiej opracowanego przez NBP. Od maja 2013 r. warunkiem koniecznym posiadania przez bank statusu
DRP jest jego uczestnictwo w fixingu stawek referencyjnych WIBID/WIBOR.
270
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zapadalności nie przekraczającym 7 dni, które bank centralny przeprowadza nieregularnie w
trakcie okresów utrzymywania rezerwy obowiązkowej272.
W ramach operacji dostrajających w 2013 r. dokonano łącznie 25 emisji 1-, 2-, 3- lub 4-dniowych
bonów pieniężnych. Średnia wartość bonów wyemitowanych w tych operacjach wyniosła około
1,85 mld zł i była o 0,27 mld zł większa niż w 2012 r. Operacje podstawowe i dostrajające
przeprowadzane w 2013 r. przez NBP spowodowały, że średnie absolutne odchylenie stawki
POLONIA od stopy referencyjnej zmniejszyło się z 21 pkt bazowych w 2012 r. do 18 pkt
bazowych w 2013 r. Odchylenie to drugi rok z rzędu utrzymywało się na poziomie zbliżonym do
obserwowanego przed wystąpieniem zaburzeń na światowych rynkach finansowych w 2008 r.
Wykres 5.1.7. Stawka POLONIA i stopy NBP: depozytowa, lombardowa i referencyjna oraz
odchylenie stawki POLONIA od stopy referencyjnej NBP w latach 2012-2013
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Źródło: NBP.

Rynek wtórny
Obrót bonami pieniężnymi odbywał się na nieregulowanym rynku międzybankowym OTC. Ze
względu na funkcje bonów pieniężnych oraz ich krótki pierwotny termin do wykupu rynek
wtórny tych instrumentów charakteryzował się niską płynnością. Wzrost średnich dziennych
obrotów z 0,56 mld zł w 2012 r. do 0,65 mld zł w 2013 r. mógł wynikać ze zwiększenia wartości
bonów w obiegu. Udział transakcji typu repo w obrotach netto wyniósł niecałe 13%. Ze względu
na krótki termin zapadalności oraz jeszcze krótszy okres, w którym może nastąpić przeniesienie
własności bonów pieniężnych273, a więc m.in. ustanowienie na nich zabezpieczenia w
transakcjach warunkowych, nadal przeważały transakcje bezwarunkowe.

Komunikat NBP w sprawie zmian w zakresie systemu Dealerów Rynku Pieniężnego z 14 marca 2013 r.,
dostępny pod adresem: http://nbp.pl/home.aspx?f=/aktualnosci/wiadomosci_2013/drp14032013.html.
273 Zgodnie z Regulaminem Rejestru Papierów Wartościowych dzień zakończenia transakcji repo nie może
przypadać później niż w dniu poprzedzającym termin wykupu bonów będących przedmiotem transakcji.
272

216

Narodowy Bank Polski

Rynki finansowe

Wykres 5.1.8. Miesięczne obroty netto na rynku wtórnym bonów pieniężnych NBP
w latach 2010-2013
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Źródło: NBP.

5.1.2.3. Krótkoterminowe bankowe papiery dłużne
Krajowy rynek krótkoterminowych bankowych papierów dłużnych (KBPD) obejmuje obligacje
oraz

bankowe

papiery

wartościowe

(nazywane

także

certyfikatami

depozytowymi)

o pierwotnym terminie wykupu do jednego roku. Oba rodzaje wspomnianych papierów
dłużnych mogą być emitowane w Polsce przez banki komercyjne i banki spółdzielcze274.
Wielkość rynku
Drugi rok z rzędu krajowe banki ograniczały swoje zobowiązania z tytułu emisji
krótkoterminowych papierów dłużnych (wykres 5.1.9). Na koniec 2013 r. wartość KBPD
pozostających w obrocie obniżyła się do 4,2 mld zł, zaś ich udział w pasywach banków
zmniejszył się do 0,3% (na koniec 2012 r. udział ten wynosił 0,4%).

Krótkoterminowe obligacje emitowane są na podstawie Ustawy o obligacjach. Krótkoterminowe bankowe
papiery wartościowe emitowane są na podstawie Prawa bankowego. Banki spółdzielcze mogą za zgodą banku
zrzeszającego emitować bankowe papiery wartościowe i zaciągać zobowiązania związane z emisją papierów
wartościowych od 2009 r.

274
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Wykres 5.1.9. Zadłużenie banków krajowych z tytułu emisji krótkoterminowych papierów
dłużnych na rynku krajowym w latach 2010-2013 (wg stanu na koniec okresów)
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Źródło: NBP.

W 2013 r. banki przeprowadziły 5 emisji KBPD o łącznej wartości 6,3 mld zł, co oznaczało istotny
spadek w porównaniu z 2012 r. (ponad 290 emisji o wartości 16,2 mld zł). Papiery te były
oferowane w trybie oferty niepublicznej i nie kierowano ich do obrotu na rynkach
zorganizowanych. Banki wprowadzały na rynek głównie obligacje. Stanowiły one około 82,6%
wartości nowych emisji. W wyniku wzrostu wartości emisji obligacji ich udział w strukturze
rynku KBPD zwiększył się do około 50%.
Zdecydowana większość KBPD wyemitowanych w 2013 r. była nominowana w złotych. Jeden
bank wprowadził na rynek certyfikaty depozytowe w euro i dolarach amerykańskich, ale ich
udział w wartości nowych emisji sektora bankowego wyniósł poniżej 1%. Średnia wartość
pojedynczej emisji wzrosła w 2013 r. do około 66 mln zł (z około 55 mln zł w roku poprzednim).
Emisje

były

najczęściej

przeprowadzane

w

ramach

funkcjonujących

już

programów

i następowały w dniu wykupu instrumentów poprzedniej emisji. Liczba banków krajowych,
które zdecydowały się pozyskać finansowanie przez emisje KBPD, obniżyła się do 9 (w 2012 r.
było ich 12). Jednocześnie wzrosła koncentracja na rynku pierwotnym – około 72%
wyemitowanych papierów sprzedały na rynku dwa banki komercyjne, podczas gdy w 2012 r.
udział dwóch najaktywniejszych banków wyniósł około 59%.
Rynek wtórny i inwestorzy
KBPD były przedmiotem obrotu poza rynkiem zorganizowanym. Dane o wartości transakcji
tymi instrumentami nie są dostępne. Z informacji pozyskanych od banków organizatorów emisji
wynika, że transakcje na rynku wtórnym są zawierane sporadycznie. Ze względu na bardzo
krótki pierwotny termin zapadalności tych instrumentów nabywcy zazwyczaj utrzymują je do
terminu wykupu.
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Wykres 5.1.10. Inwestorzy na rynku krótkoterminowych papierów dłużnych banków w latach
2010-2013 (wg stanu na koniec okresów)
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Źródło: opracowano na podstawie danych uzyskanych od grupy banków pełniących funkcję depozytariusza
emisji.

Podobnie jak w poprzednich latach najważniejszymi inwestorami na rynku KBPD były banki
i fundusze inwestycyjne (wykres 5.1.10). W 2013 r. ich udziały w strukturze nabywców istotnie
wzrosły, zarówno na rynku certyfikatów depozytowych, jak i obligacji bankowych. Jednocześnie
zaangażowanie w KBPD mocno ograniczyły fundusze emerytalne.

5.1.2.4. Krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw275
Wielkość rynku
Na koniec 2013 r. wartość zadłużenia przedsiębiorstw z tytułu KPDP wyniosła 16,2 mld zł (tabela
5.1.3.), co oznacza spadek o 12,4% w porównaniu z poprzednim rokiem276. W analizowanym
okresie na krajowym rynku przeprowadzono emisje KPDP o wartości około 112,4 mld zł, tj. o
25,6 mld zł mniej niż w 2012 r. W krajach strefy euro przedsiębiorstwa w większej skali
korzystały z emisji krótkoterminowych papierów dłużnych (wykres 5.1.11.).
W Polsce emisje KPDP są wykorzystywane głównie przez duże przedsiębiorstwa do zarządzania
płynnością w całej grupie kapitałowej. Potwierdzają to dane zawarte w dostępnych publicznie

Krajowy rynek krótkoterminowych papierów dłużnych przedsiębiorstw (KPDP) obejmuje instrumenty dłużne
o pierwotnym terminie wykupu do jednego roku włącznie, emitowane przez następujące kategorie podmiotów
(według klasyfikacji European System of Accounts 1995): przedsiębiorstwa niefinansowe, pozostałe instytucje
pośrednictwa finansowego oraz pomocnicze instytucje finansowe. Używane w dalszej części rozdziału pojęcie
przedsiębiorstwa obejmuje wspomniane trzy kategorie podmiotów.
276 Zaprezentowane informacje o wielkości rynku KPDP zostały opracowane na podstawie danych NBP oraz
raportów bieżących spółek. Mogą one nie obejmować wszystkich emisji KPDP na krajowym rynku. Niektórzy
emitenci nie udzielają bowiem informacji o emisjach obligacji dokonywanych w ramach grup kapitałowych.
275
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raportach bieżących spółek, z których wynika, że w 2013 r. zaledwie 3 emitentów odpowiadało
za około 40% wspomnianej wartości nowych emisji. Omawiane zmiany wielkości rynku KPDP
nie świadczą zatem o jego rozwoju i skali wykorzystywania tego źródła finansowania przez małe
i średnie przedsiębiorstwa, ale raczej o znaczeniu tych instrumentów w zarządzaniu finansami
pojedynczych, dużych spółek.
Tabela 5.1.3. Wartość zadłużenia z tytułu KPDP i wartość nowych emisji w latach 2010-2013 (w
mld zł)
2010

2011

2012

2013

Wartość zadłużenia

11,7

15,9

18,5

16,2

Wartość nowych emisji

68,8

116,6

138,0

112,4

Źródło: oszacowano na podstawie danych NBP.

Wykres 5.1.11. Wartość zadłużenia z tytułu KPDP w wybranych krajach UE oraz jego relacja do
PKB na koniec 2013 r.
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Uwaga: wartość zadłużenia z tytułu KPDP w Polsce przeliczono według średniego kursu EUR/PLN ogłoszonego
przez NBP na koniec grudnia 2013 r. (4,1472).
Źródło: opracowano na podstawie danych Statistical Data Warehouse, EBC, Eurostat oraz NBP.

Struktura rynku
Największymi emitentami KPDP były spółki z branży telekomunikacyjnej, energetycznej oraz
paliwowej. Wartość pojedynczych emisji niekiedy przekraczała kilkaset milionów złotych,
natomiast wartość nominalna jednej obligacji kilkaset tysięcy złotych. Pierwotne terminy
zapadalności KPDP rzadko były dłuższe niż jeden miesiąc. Podobnie jak w poprzednich latach
częstą praktyką na rynku KPDP było sprzedawanie nowych obligacji na rynku pierwotnym w
dniu wykupu poprzedniej emisji (rolowanie zadłużenia).
Rynek pierwotny KPDP nadal charakteryzował się silną koncentracją. Jedna duża spółka
telekomunikacyjna uplasowała na rynku instrumenty za ponad 26 mld zł, co stanowiło około
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20% wartości emisji przeprowadzonych w 2013 r. Inna spółka, z sektora paliwowego,
wyemitowała w analizowanym okresie KPDP o wartości ponad 11 mld zł. W obu przypadkach
jako cel emisji podawano optymalizację zarządzania krótkoterminową płynnością w grupie
kapitałowej, a instrumenty dłużne zostały w całości nabyte przez spółki z tej samej grupy
kapitałowej. Taka strategia przekazywania bieżących nadwyżek płynności innym spółkom z
grupy kapitałowej nie wiązała się z obowiązkiem uiszczenia przez emitenta podatku od
czynności cywilnoprawnych, co byłoby konieczne, gdyby podmioty z tej samej grupy wzajemnie
udzielały sobie pożyczek. Ponadto wykorzystanie KPDP, w przeciwieństwie do kredytu
bankowego, nie wymagało ustanawiania zabezpieczeń.
Z dostępnych danych wynika, że wszystkie KPDP były nominowane w złotych. Były one
emitowane w formie zdematerializowanej jako obligacje dyskontowe, bez zabezpieczenia i
przeważnie nie miały ratingu. KPDP były najczęściej instrumentami na okaziciela.
Podobnie jak w poprzednich latach organizatorami emisji KPDP było kilkanaście dużych
banków. Na rynku usług związanych z obsługą emisji od kilku lat spadała koncentracja. Na
koniec 2013 r. na trzech największych organizatorów emisji przypadało około 65% całkowitego
zadłużenia z tytułu KPDP (wykres 5.1.12.), podczas gdy w 2010 r. udział ten wynosił blisko 80%.
Wykres 5.1.12. Udział banków pełniących funkcję organizatorów emisji w rynku KPDP
pozostających w obrocie na koniec 2012 i 2013 r.
A. 2012 r.

B. 2013 r.

7,9%
18,9%

4,1%

32,8%

18,6%

6,5%

50,0%
9,6%

9,0%
10,7%

21,5%

10,4%
ING Bank Śląski
PKO Bank Polski

Bank Handlowy
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Pekao
Pozostałe

ING Bank Śląski
PKO Bank Polski

BZ WBK
mBank

Pekao
Pozostałe

Źródło: opracowano na podstawie danych uzyskanych od grupy banków pełniących funkcję depozytariusza
emisji.

Rynek wtórny i inwestorzy
Obrót KPDP odbywał się wyłącznie na rynku OTC, co wynikało z niepublicznego charakteru
emisji tych instrumentów. Pośrednictwem w zawieraniu oraz rozliczaniem i rozrachunkiem
transakcji zajmowały się banki organizujące poszczególne emisje i prowadzące ewidencję tych
papierów. Płynność rynku wtórnego KPDP była nadal niewielka, gdyż inwestorzy najczęściej
utrzymywali je do terminu wykupu.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r.

221

Rynki finansowe

W strukturze nabywców KPDP największy udział miały przedsiębiorstwa (wykres 5.1.13.).
Wynikało to przede wszystkim ze wspomnianej 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 one obligacje do własnego portfela i utrzymywały je
do terminu wykupu.
Wykres 5.1.13. Nabywcy KPDP wprowadzonych do obrotu na rynku OTC (stan na koniec roku)
A. 2012 r.
0,2%

B. 2013 r.

1,3% 0,1%

2,3% 0,4%
0,0%

15,7%
0,7%
0,5%
6,9%

31,5%
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61,5%

2,2%

2,9%

Banki
Fundusze inwestycyjne
Gospodarstwa domowe

Zakłady ubezpieczeń
Przedsiębiorstwa
Pozostali

Fundusze emerytalne
Podmioty zagraniczne

73,4%

Banki
Fundusze inwestycyjne
Gospodarstwa domowe

Zakłady ubezpieczeń
Przedsiębiorstwa
Pozostali

Fundusze emerytalne
Podmioty zagraniczne

Źródło: opracowano na podstawie danych uzyskanych od grupy banków pełniących funkcję depozytariusza
emisji.

5.1.3. Rynek transakcji o charakterze lokacyjnym
Rynek transakcji o charakterze lokacyjnym służy do bieżącego zarządzania płynnością
finansową, umożliwiając jego uczestnikom lokowanie przejściowych nadwyżek lub pożyczanie
brakujących środków. Ze względu na ryzyko kredytowe wśród transakcji lokacyjnych wyróżnia
się lokaty niezabezpieczone oraz lokaty zabezpieczone walutami (fx swap) i papierami
wartościowymi (operacje warunkowe – repo i sell-buy-back).
W 2013 r. krajowy rynek transakcji o charakterze lokacyjnym funkcjonował stabilnie,
a postrzegane ryzyko kredytowe jego uczestników utrzymywało się przez cały rok na relatywnie
niskim poziomie. Zostało to odzwierciedlone w spreadzie między stawką WIBOR 3M
a kwotowaniami transakcji OIS 3M, który w 2013 r. wynosił przeciętnie około 22 pkt bazowe
(w porównaniu z 52 pkt bazowymi w 2012 r.). Pomimo obserwowanego od 2008 r. wzrostu
obrotów na rynku transakcji warunkowych w Polsce, podstawowym instrumentem zarządzania
płynnością w bankach krajowych nadal były niezabezpieczone lokaty międzybankowe (wykres
5.1.14). Relatywnie niski udział operacji typu repo w strukturze międzybankowych transakcji
lokacyjnych wynikał w głównej mierze z przyzwyczajeń banków oraz niestosowania jednolitej
dokumentacji prawnej. W rezultacie niezabezpieczone lokaty międzybankowe były jedynym
instrumentem zarządzania płynnością wykorzystywanym przez niektóre podmioty.
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Wykres 5.1.14. Struktura transakcji o charakterze lokacyjnym na rynku międzybankowym w
Polsce i w strefie euro w latach 2008-2013
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Uwagi: 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 – November 2013, European
Central Bank, Frankfurt 2013.

Banki w Polsce finansowały krótkoterminowe zapotrzebowanie na płynność w walucie krajowej
również za pomocą swapów walutowych, jednak robiły to znacznie rzadziej niż banki w strefie
euro. Transakcje te wykorzystywano bowiem głównie do pozyskiwania walut obcych w celu
domknięcia otwartych pozycji walutowych wynikających z portfeli kredytów mieszkaniowych
nominowanych w euro i frankach szwajcarskich. Swapy walutowe zawierane były przede
wszystkim z bankami zagranicznymi, które odnawiając krótkoterminowe pożyczki w złotych
m.in. finansowały swoje inwestycje na krajowym rynku kapitałowym.
Na krajowych rynkach lokat niezabezpieczonych i swapów walutowych dominowały transakcje
jednodniowe, odpowiednio, O/N i T/N. Transakcje warunkowe zawierano natomiast przede
wszystkim na okres do 1 tygodnia włącznie. Ze względu na codzienne zmiany płynności w
systemie bankowym i zapotrzebowania na płynne środki banki chciały sobie w ten sposób
zapewnić elastyczność w zarządzaniu płynnością. Ponadto zawieranie transakcji o najkrótszych
terminach zapadalności pozwalało ograniczać ryzyko kredytowe i efektywnie wykorzystywać
niskie limity zaangażowania względem kontrahentów.
Struktura międzybankowych transakcji lokacyjnych w Polsce istotnie różniła się od występującej
w strefie euro. Do zarządzania płynnością na rynku pieniężnym tamtejsze banki najczęściej
wykorzystywały transakcje warunkowe – głównie repo277. Od wybuchu światowego kryzysu

Informacje o strukturze rynku pieniężnego w strefie euro na podstawie: Euro Money Market Survey – September
2013, ECB, Frankfurt 2013.
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finansowego w 2008 r. udział tych operacji w transakcji lokacyjnych banków strefy euro
wyraźnie wzrósł. Ich popularność wynikała przede wszystkim z potrzeby ograniczania
ekspozycji na ryzyko kredytowe kontrahenta i mniejszych wymogów kapitałowych związanych
z tym ryzykiem. Ponadto w wyniku nowych wymogów regulacyjnych oraz rozwoju
odpowiedniej infrastruktury potransakcyjnej rosnącym zainteresowaniem w strefie euro cieszyły
się transakcje repo rozliczane przez CCP. Ich zaletą jest ograniczenie do minimum ryzyka
kredytowego, prawnego i operacyjnego. Po zawarciu transakcji w wyniku nowacji278
kontrahentem dla każdej ze stron staje się bowiem izba rozliczeniowa, która m.in. na bieżąco
wycenia, przyjmuje i uwalnia zabezpieczenia. Na rynku operacji o charakterze lokacyjnym w
strefie euro przeważały transakcje o terminach zapadalności do 1 tygodnia. Znacznie wyższy niż
w Polsce był jednak udział operacji o dłuższych terminach zapadalności (przekraczających 1
miesiąc). Było to szczególnie widoczne na rynkach fx swap i repo.

5.1.3.1. Lokaty niezabezpieczone
Niezabezpieczone lokaty międzybankowe są najprostszym i najczęściej wykorzystywanym
instrumentem zarządzania płynnością w bankach działających w Polsce. Potrzeby płynnościowe
banku są codzienne zaspokajane na międzybankowym rynku lokat. W tym celu banki najczęściej
wykorzystują transakcje O/N.
Wielkość rynku
W 2013 r. płynność rynku niezabezpieczonych lokat międzybankowych nie zmieniła się istotnie
(wykres 5.1.15). Średnie dzienne obroty netto wyniosły 5,8 mld zł, co oznacza, że były ponad
dwukrotnie mniejsze niż w latach poprzedzających wybuch światowego kryzysu finansowego,
który na rynku OTC zmienił m.in. percepcję ryzyka kredytowego kontrahenta. Utrzymywała się
wysoka koncentracja aktywności banków w segmencie transakcji jednodniowych. Średnia
dzienna wartość transakcji O/N stanowiących podstawę wyznaczania stawki POLONIA279
wyniosła w 2013 r. 2,4 mld zł i była o 10% niższa niż w 2012 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
składane bardzo rzadko. Płynność w tym segmencie rynku była ograniczana przez relatywnie

278

Nowacja to 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.
279 Stawka POLONIA (Polish Overnight Index Average), odpowiednik stopy EONIA w strefie euro, jest
publikowana każdego dnia roboczego o godzinie 17:00 w serwisie informacyjnym Thomson Reuters oraz na
stronie NBP. Kalkulacją stawki POLONIA zajmuje się NBP.
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niewielką liczbę podmiotów dysponujących strukturalnymi nadwyżkami płynności oraz niskie
limity kredytowe, które banki wzajemnie nakładały na siebie. Limity zaangażowania
kredytowego pozostawały niższe niż przed wystąpieniem zaburzeń na krajowym rynku
pieniężnym w 2008 r. Często uzgadniano je na poziomie grup kapitałowych i nie zawsze były
adekwatne do sytuacji banków krajowych, funkcjonujących jako odrębne osoby prawne. Banki w
większym stopniu zarządzały płynnością pozyskując depozyty przedsiębiorstw.
Wykres 5.1.15. Dzienne obroty netto na rynku lokat międzybankowych w latach 2012–2013
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Źródło: NBP.

Struktura rynku
Utrzymywanie niskich limitów ryzyka kredytowego kontrahenta oraz niechęć do lokowania
nadwyżek płynności w innych bankach determinowały strukturę terminową operacji na rynku
niezabezpieczonych lokat międzybankowych. W strukturze tej dominowały operacje O/N.
W 2013 r. stanowiły one ponad 90% obrotów (tabela 5.1.4), co przekładało się na niską średnią
dzienną wartość tych lokat ważonych ich okresem zapadalności (w 2013 r. wyniosła ona 7,4 mld
zł). Banki zawierały na tym rynku transakcje o możliwie najkrótszych terminach zapadalności,
gdyż zapewniało im to elastyczność w zarządzaniu płynnością oraz pozwalało ograniczyć
ryzyko kredytowe kontrahenta. Sporadycznie banki były skłonne do lokowania środków na
dłuższe terminy.
Tabela 5.1.4. Struktura terminowa obrotów na rynku niezabezpieczonych lokat
międzybankowych w 2012 r. i w 2013 r. (%)
I połowa 2012

II połowa 2012

I połowa 2013

II połowa 2013

92,8

94,0

93,3

91,6

Do 1 tygodnia włącznie (bez O/N)

6,1

4,2

5,7

7,2

Powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie

0,7

1,3

0,5

0,3

Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie

0,3

0,3

0,3

0,6

Termin pierwotny lokaty
O/N

Powyżej 3 miesięcy
Ogółem

0,1

0,2

0,2

0,3

100,0

100,0

100,0

100,0

Źródło: NBP.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r.

225

Rynki finansowe

Na wykresie 5.1.16 przedstawiono strukturę terminową lokat międzybankowych ważonych
okresem ich zapadalności280. Oprócz wartości transakcji uwzględnia ona również okres, na jaki
pozyskiwane jest finansowanie. W II kwartale 2013 r. taka struktura terminowa transakcji na
krajowym rynku niezabezpieczonych lokat międzybankowych była bardziej niż rok wcześniej
zbliżona do struktury obserwowanej w strefie euro. W Polsce nadal jednak dużo większą rolę niż
w strefie euro odgrywają transakcje O/N, podczas gdy rynek transakcji o średnich i długich
terminach zapadalności jest słabo rozwinięty. Ponadto w strefie euro nastąpiły zmiany
w segmencie transakcji o dłuższych terminach zapadalności. Udział lokat o terminie
zapadalności od 1 do 3 miesięcy spadł, zwiększył się natomiast odsetek transakcji o najdłuższych
terminach zapadalności (powyżej 3 miesięcy).
Wykres 5.1.16. Struktura niezabezpieczonych lokat międzybankowych ważonych terminem
zapadalności w II kwartale 2012 r. i w II kwartale 2013 r. w Polsce oraz w strefie euro
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Uwagi: prezentowane na wykresie przedziały są prawostronnie domknięte. W celu zapewnienia
porównywalności z danymi krajowymi dane dla strefy euro zostały odpowiednio przeskalowane.
Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych z systemu SORBNET/SORBNET2 oraz danych EBC
prezentowanych w Euro Money Market Survey – November 2013, European Central Bank, Frankfurt 2013.

W 2013 r. stopa O/N WIBOR oraz stawka POLONIA utrzymywały się w przedziale wahań
wyznaczonym przez stopy NBP – depozytową i lombardową (wykres 5.1.17). Średnie absolutne
odchylenie stawki O/N WIBOR od stopy referencyjnej wyniosło 9 pkt bazowych, wobec 10 pkt
bazowych w 2012 r. (przy przeliczeniu stopy referencyjnej według bazy 365 dni w roku).

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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Ważnym instrumentem zarządzania płynnością banków w ciągu dnia operacyjnego był kredyt
techniczny. Jest on udzielany przez NBP uczestnikom systemu SORBNET2 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 NBP281. Średnia dzienna wartość
kredytu technicznego w 2013 r. wyniosła 40,0 mld zł (40,6 mld zł w poprzednim roku).
Zabezpieczenie tego kredytu stanowiły głównie obligacje skarbowe i bony pieniężne.
Z danych NBP wynika, że w 2013 r. oprocentowanie blisko 80% 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 referencyjne (tj. stawek mid) wyniosły 8,6 pkt bazowego
dla operacji 3M i 11,0 pkt bazowych dla operacji 6M, a średnie odchylenie względne
odpowiednio 6,2 oraz 5,9 pkt bazowego.
Wykres 5.1.17. Stawki WIBOR, stopy NBP: depozytowa, lombardowa i referencyjna w latach
2012-2013
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Źródło: NBP i Thomson Reuters.

Z początkiem 2013 r. liczba uczestników fixingu stawek referencyjnych WIBID/WIBOR spadła do
10, co było związane z przejęciem Kredyt Banku S.A. przez BZ WBK S.A. W maju 2013 r. Bank
Handlowy w Warszawie ponownie uzyskał status uczestnika tego fixingu. Aby zachęcić banki
do uczestnictwa w fixingu stawek WIBID/WIBOR z początkiem maja NBP wprowadził zmiany w

Uchwała nr 7/2010 Zarządu NBP z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu refinansowania
banków kredytem lombardowym oraz kredytem w ciągu dnia operacyjnego przez Narodowy Bank Polski (Dz. Urz. NBP
z 2010 r., nr 4, poz. 4 z późn. zm.).
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systemie DRP. Obecnie jednym z warunków koniecznych dla posiadania przez bank statusu
DRP jest jego uczestnictwo w panelu kwotującym te stawki.
W 2013 r. wprowadzono istotne zmiany w regulaminie fixingu stawek referencyjnych
WIBID/WIBOR. Prace nad nimi rozpoczęły się pod koniec 2012 r., wraz z powołaniem przez
UKNF zespołu ds. rynku międzybankowego, w skład którego weszli przedstawiciele ACI Polska,
banków krajowych, ZBP, UKNF oraz NBP. Ich celem było wypracowanie rozwiązań, które
przyczyniłyby się do poprawy funkcjonowania stawek referencyjnych WIBOR/WIBID oraz
zachowania ich wiarygodności i reprezentatywności. Wnioski z prac zespołu znalazły
odzwierciedlenie w nowym Regulaminie ﬁxingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR282,
opublikowanym przez ACI Polska 30 kwietnia 2013 r. Zgodnie z nim powołana została
niezależna od organizatora oraz uczestników ﬁxingu Rada ds. stawek referencyjnych WIBID
i WIBOR, która ma dbać o jakość i wiarygodność tych stawek. Wzmocniono także transakcyjny
charakter stawek WIBOR/WIBID, m.in. poprzez zwiększenie wymaganych minimalnych limitów
kredytowych, wzajemnie nakładanych na siebie przez uczestników ﬁxingu. Ponadto regulamin
został dostosowany tak, aby biorąc pod uwagę specyﬁkę krajowego systemu ﬁnansowego w jak
największym stopniu uwzględniał rekomendacje EBA i ESMA odnoszące się do procesu
wyznaczania stawek EURIBOR oraz opracowywane przez te instytucje wytyczne w zakresie
kalkulowania wskaźników rynkowych283. Rekomendacje te mają być uwzględnione w
projektowanej regulacji UE dotyczącej indeksów stosowanych jako wskaźniki w instrumentach
finansowych i umowach finansowych. Nowy regulamin uwzględnia także kryteria unijnych
regulacji w sprawie wymogów kapitałowych instytucji kredytowych dotyczące zaliczania stawek
referencyjnych do indeksów szerokiego rynku. Regulamin wszedł w życie 1 lipca 2013 r. Z tym
dniem 11 dotychczasowych uczestników fixingu utrzymało ten status.
Uczestnicy i infrastruktura rynku
Rynek niezabezpieczonych lokat międzybankowych jest rynkiem lokalnym z małą liczbą
aktywnych 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 instrumentów
nominowanych w złotych.

Regulamin Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR, ACI Polska, http://www.acipolska.pl/wibor/
regulamin.html
283 EBA Recommendations on supervisory oversight of activities related to banks’ participation in the Euribor, European
Banking Authority, London 2013.
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Rynek transakcji O/N charakteryzował się umiarkowaną koncentracją obrotów. Wśród
podmiotów dostarczających krótkoterminową płynność transakcje pięciu najbardziej aktywnych
banków stanowiły 48% obrotów brutto na krajowym rynku lokat międzybankowych w 2013 r.
Wśród podmiotów pozyskujących płynność na tym rynku z kolei, udział operacji pięciu
najbardziej aktywnych banków w wartości transakcji O/N wyniósł 42%.
Transakcje

wewnątrzgrupowe

w

2013 r.

stanowiły

około

15%

obrotów

na

rynku

niezabezpieczonych lokat międzybankowych. Takie operacje wynikały z przyjętej strategii
zarządzania płynnością w grupie bankowej. Szczegółowa analiza informacji o pojedynczych
zleceniach płatniczych z tytułu niezabezpieczonych lokat międzybankowych pozwala także
stwierdzić, że oprocentowanie transakcji między bankami powiązanymi kapitałowo nie
odbiegało istotnie od stawek WIBOR i średniego oprocentowania transakcji na rynku.
W transakcjach na rynku niezabezpieczonych lokat międzybankowych wykorzystywano głównie
elektroniczny system konwersacyjny Thomson Reuters Dealing. Dzięki takiemu sposobowi
przeprowadzania transakcji można było aranżować tzw. operacje switch, czyli 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 środki pieniężne.

5.1.3.2. Lokaty zabezpieczone

5.1.3.2.1. Swapy walutowe
Swap walutowy (fx swap) jest złożeniem dwóch przeciwstawnych transakcji wymiany walut,
których rozrachunek następuje w różnych terminach. W sensie ekonomicznym jest to depozyt w
jednej walucie zabezpieczony inną walutą. 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 strategia pozwala natomiast pozyskać waluty obce
na ustalony okres.
Wielkość i uczestnicy rynku
Dane NBP, Banku Rozrachunków Międzynarodowych i Banku Anglii wskazują, że średnie
dzienne obroty netto na globalnym rynku fx swap złotego w poszczególnych kwartałach 2013 r.
wynosiły od 16 do 20 mld USD. Były zatem średnio o około 20% niższe niż w 2012 r. Pomimo
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tego globalny rynek swapów walutowych z udziałem złotego pozostawał największym rynkiem
spośród walut naszego regionu (tabela 5.1.5). Podobnie jak w przypadku innych walut
gospodarek wschodzących284, zdecydowaną większość transakcji fx swap nominowanych w
złotych przeprowadzono na rynku offshore (operacje między nierezydentami). Transakcje na
rynku krajowym stanowiły tylko niecałe 20% obrotów na globalnym rynku fx swap złotego.
Najważniejszym ośrodkiem obrotu swapami walutowymi z udziałem złotego był Londyn –
średnia dzienna wartość transakcji zawieranych na rynku londyńskim wynosiła 9–11 mld USD,
co stanowiło około 60% obrotów na rynku offshore złotego285. Istotne znaczenie na rynku fx swap
złotego miały również transakcje przeprowadzane przez instytucje finansowe z Nowego Jorku.
Podmioty te odpowiadały za prawie 20% obrotów na rynku offshore.
Tabela 5.1.5. Średnie dzienne obroty na globalnym rynku fx swap złotego, korony czeskiej
i forinta w kwietniu 2010 i 2013 r. (w mln USD)
Złoty

Obroty ogółem, z tego:
- transakcje między rezydentami
- transakcje rezydent-nierezydent
- transakcje między nierezydentami

Korona czeska

2010

2013

2010

2013

19 074

19 726

5 446

9 508

Forint
2010
9 937

2013
10 257

978

968

600

1 123

663

294

2 993

2 428

2 054

1 525

2 003

1 468

15 103

16 638

2 792

6 860

7 271

8 494

Źródło: oszacowano na podstawie wyników Triennial Central Bank Survey of foreign exchange and derivatives market
activity in 2013 oraz danych Narodowego Banku Czech, Narodowego Banku Węgier i NBP.

Aktywność na globalnym rynku fx swap złotego była w dużej mierze determinowana przez
sytuację na światowych rynkach finansowych. W I połowie 2013 r. korzystne warunki rynkowe,
do

których

przyczyniła

się

ekspansywna

polityka

pieniężna

banków

centralnych

najważniejszych gospodarek świata, podtrzymywały zapoczątkowany w 2011 r. napływ
nierezydentów na krajowy rynek obligacji skarbowych. Związany z tym popyt na złotego
powodował, że implikowane oprocentowanie pożyczek złotego w transakcjach fx swap
utrzymywało się na poziomie zbliżonym do stawek referencyjnych WIBOR, a spread bid-ask dla
tych transakcji pozostawał niski (wykres 5.1.18). Relatywnie wysoki koszt pozyskania złotego z
wykorzystaniem swapów walutowych oraz zmniejszający się, na skutek obniżek stóp
procentowych NBP, dysparytet między stopami procentowymi w Polsce i gospodarkach
rozwiniętych ograniczały korzyści odnoszone przez inwestorów ze stosowania strategii carry
trade.

Mniejsza

opłacalność

finansowania

inwestycji

na

krajowym

rynku

papierów

M. Bech, J. Sobrun, FX and derivatives markets in emerging economies and the internationalisation of their currencies,
BIS Quarterly Review, December 2013, http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1312g.pdf.
285 Rynek ten obejmuje transakcje, w których przynajmniej jedną ze stron jest bank zlokalizowany w Wielkiej
Brytanii przekazujący dane do Banku Anglii, ale bez operacji dokonywanych z bankami z Polski.
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wartościowych za pomocą krótkoterminowych swapów skłaniała niektóre banki zagraniczne do
zakupu złotego w transakcjach kasowych, co skutkowało ograniczeniem obrotów na rynku fx
swap złotego.
Wykres 5.1.18. 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 2011-2013
6
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Źródło: obliczono na podstawie danych Thomson Reuters.

Mniejsza wartości transakcji na rynku fx swap złotego mogła również wynikać ze spadku
aktywności spekulacyjnej niektórych inwestorów krótkoterminowych, takich jak fundusze
hedgingowe. W I połowie 2013 r. przyczyniała się do tego relatywnie niewielka zmienności
kursu złotego (swapy walutowe są wykorzystywane m.in. w syntetycznych transakcjach forward
do spekulacji na zmiany kursu złotego), natomiast w II połowie 2013 r. silne oczekiwania
uczestników rynku na zmniejszenie przez niektóre banki centralne skali programów zasilania
w płynność.
Pomimo obserwowanego od 201 r. spadku obrotów 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 2013 r. były o około 23% niższe niż w 2012 r. i
wyniosły 8,0 mld zł (wykres 5.1.19). Do obserwowanego w ostatnich latach ograniczenia
aktywności na krajowym rynku międzybankowym swapów walutowych przyczyniły się m.in.
zmiany w strategii zabezpieczania się przed ryzykiem walutowym stosowanej przez banki
krajowe. Zamiast transakcji fx swap w coraz większym stopniu do zmniejszania niedopasowania
struktury walutowej aktywów i pasywów wykorzystywały one długoterminowe transakcje
EUR/PLN i CHF/PLN CIRS basis. Taka strategia pozwalała bankom krajowym minimalizować
ryzyko odnawiana krótkoterminowych transakcji w przypadku zaburzeń na rynku fx swap.
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Wykres 5.1.19. Miesięczne obroty netto na międzybankowym rynku fx swap złotego w Polsce w
latach 2010-2013
320
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Uwagi: obroty netto - miesięczna wartość nominalnych kwot transakcji po wyeliminowaniu efektu podwójnej
sprawozdawczości. Przedstawione wartości obejmują jedynie te transakcje, w których jedną z walut był złoty.
Źródło: dane pozyskane od banków najbardziej aktywnych na krajowym rynku finansowym.

Udział pięciu najaktywniejszych banków krajowych w obrotach netto na tym rynku przekraczał
60%, przy czym największą aktywność wykazywały podmioty należące do międzynarodowych
grup finansowych. Podobnie jak w poprzednich latach na krajowym międzybankowym rynku fx
swap złotego dominowały transakcje z nierezydentami – blisko 90% obrotów netto.
W 2013 r. na krajowym rynku swapów walutowych obserwowano istotny wzrost aktywności
krajowych podmiotów niebankowych. Średnie dzienne obroty na rynku klientowskim wzrosły o
ponad 60% w porównaniu z 2012 r. i wyniosły 787 mln zł (tj. około 249 mln USD). Mogło być to
spowodowane m.in. rosnącym popytem na swapy walutowe ze strony krajowych funduszy
inwestycyjnych, które wykorzystywały te transakcje do finansowania swojego rosnącego portfela
aktywów zagranicznych286.
Struktura rynku
W strukturze walutowej transakcji fx swap złotego nadal wyraźnie przeważały operacje wymiany
USD/PLN – zgodnie z wynikami przeprowadzonego w kwietniu 2013 r. badania287 ich udział
wyniósł 77% na rynku krajowym oraz około 82% na rynku globalnym. Wynikało to ze standardu
wykorzystywania USD w międzybankowych transakcjach fx swap, który od lat funkcjonuje na

Wartość aktywów zagranicznych krajowych funduszy inwestycyjnych na koniec 2013 r. wyniosła prawie
28 mld zł i była o ponad 70% większa niż rok wcześniej.
287 W kwietniu 2013 r. Bank Rozrachunków Międzynarodowych po raz kolejny przeprowadził badanie obrotów
na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych (Triennial Central Bank Survey of
Foreign Exchange and OTC Derivatives Market Activity). W Polsce koordynatorem badania był NBP, który na
jego potrzeby zebrał dane od 18 banków krajowych i oddziałów instytucji kredytowych. Wyniki badania dla
Polski dostępne są pod adresem: http://nbp.pl/home.aspx?f=/systemfinansowy/obroty.html.
286
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światowym rynku walutowym. W swoich strategiach inwestycyjnych banki zagraniczne
pożyczają nisko oprocentowane waluty, następnie wymieniają je na dolary i dopiero wtedy
pozyskują inne waluty (np. złote w operacjach fx swap USD/PLN), potrzebne im m.in. do
inwestycji na lokalnych rynkach kapitałowych. W IV kwartale 2013 r. obserwowano jednak duży
wzrost udziału operacji EUR/PLN w obrotach na krajowym międzybankowym rynku fx swap
(wykres 5.1.20), związany m.in. ze zmniejszoną aktywnością inwestorów krótkoterminowych,
którzy finansowali swoje inwestycje w głównej mierze z wykorzystaniem USD. Struktura
walutowa obrotów na rynku klientowskim transakcji fx swap złotego w Polsce zmieniła się w
niewielkim stopniu. Operacje wymiany USD/PLN stanowiły niespełna 55% wartości transakcji na
tym rynku, a transakcje EUR/PLN 38%.
W 2013 r. wzrosły obroty na krajowym międzybankowym rynku transakcji fx swap bez udziału
złotego. Średnia dzienna wartość takich operacji wyniosła 5,2 mld zł, wobec 4,7 mld w 2012 r.
Ponad połowę transakcji stanowiły swapy EUR/USD. Innymi popularnymi parami walutowymi
w tym segmencie rynku były CHF/USD oraz CHF/EUR. Banki krajowe najczęściej
wykorzystywały takie operacje w transakcjach krzyżowych, mających na celu pozyskanie CHF.
Ze względu na wspomniane standardy obowiązujące na rynku fx swap wiązało się to często z
niższymi kosztami transakcyjnymi (węższy bid-ask spread na płynniejszych rynkach) niż
bezpośrednia wymiana CHF na złote.
Wykres 5.1.20. Struktura walutowa obrotów na krajowym międzybankowym rynku fx swap w
latach 2010-2013
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Źródło: dane pozyskane od banków najbardziej aktywnych na krajowym rynku finansowym.

Zarówno krajowy, jak i londyński rynek fx swap złotego charakteryzował się dużym udziałem
transakcji o najkrótszych terminach zapadalności – w 2013 r. operacje o terminie poniżej miesiąca
stanowiły ponad 80% obrotów na tych rynkach (wykres 5.1.21). Taka struktura terminowa
transakcji wynikała ze strategii zarządzania płynnością stosowanej przez uczestników rynku.
Banki zagraniczne, wykorzystujące swapy walutowe m.in. do finansowania swoich pozycji w
papierach wartościowych nominowanych w złotych, preferowały codzienne odnawianie
krótkoterminowych transakcji fx swap (głównie T/N). Pozwalało im to zachować dużą
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elastyczność finansowania i ograniczać ryzyko walutowe wynikające z inwestycji na krajowym
rynku kapitałowym. Wspomniane wcześniej zmniejszenie aktywności nierezydentów na
krajowym rynku swapów walutowych przełożyło się na spadek odsetka operacji o najkrótszych
terminach zapadalności (szczególnie w ostatnim kwartale).
Wykres 5.1.21. Struktura terminowa obrotów na rynku swapów walutowych w Polsce w latach
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Źródło: dane pozyskane od banków najbardziej aktywnych na krajowym rynku finansowym.

Swapy walutowe o dłuższych terminach zapadalności były zawierane relatywnie rzadko,
głównie przez podmioty zagraniczne, które w ten sposób zapewniały sobie stały koszt
finansowania pozycji w złotym na czas ich trwania i minimalizowały ryzyko związane z
odnawianiem krótkoterminowych transakcji. Na popyt ze strony tych instytucji odpowiadały
m.in. banki krajowe zainteresowane zawieraniem operacji dłuższych niż jednomiesięczne,
stosowanych do zabezpieczenia się przed ryzykiem rynkowym z tytułu udzielonych kredytów
mieszkaniowych 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 lub kursu walutowego. Ponadto stosowano je w
strategiach mających na celu niwelowanie ekspozycji wynikających z transakcji fx forward
zawieranych z podmiotami niebankowymi.
Infrastruktura rynku
Zgodnie z wynikami przeprowadzonego w kwietniu 2013 r. badania obrotów na rynku
walutowym w Polsce, banki krajowe ustalały warunki transakcji fx swap głównie za pomocą
elektronicznych systemów konwersacyjnych, takich jak Thomson Reuters Dealing lub Instant
Bloomberg Dealing (35% obrotów), za pośrednictwem brokerów głosowych (29% obrotów) albo
przez telefon (24% obrotów). Do zawierania transakcji fx swap wykorzystywano również
platformy elektroniczne, które automatycznie kojarzyły oferty kupna i sprzedaży, takie jak
Reuters Forward Matching. Standardowa wartość transakcji fx swap złotego o terminie
zapadalności do siedmiu dni wynosiła na rynku krajowym 50 mln USD, a wartość swapów
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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 postaci
papierów wartościowych, które pozwala znacznie ograniczyć ekspozycję na ryzyko kontrahenta
w porównaniu z tradycyjnymi lokatami. Ryzyko kredytowe w tych transakcjach jest związane
głównie ze zmiennością cen instrumentów finansowych stanowiących zabezpieczenie288 . Z tego
względu transakcje warunkowe umożliwiają zarządzanie płynnością nawet wówczas, gdy
występują zaburzenia na rynku pieniężnym i banki utrzymują niskie limity na ryzyko kredytowe
kontrahentów, o ile strony transakcji stosują odpowiednią dokumentację 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
(SBB). Istnienie dwóch rodzajów transakcji warunkowych wynika z historycznych uwarunkowań
na krajowym rynku pieniężnym oraz z różnych możliwości ich wykorzystywania przez
niebankowe instytucje finansowe. Obecnie transakcje repo i transakcje SBB zawierane na
podstawie standardowej umowy ramowej, wzorowanej na Global Master Repurchase
Agreement, mają niemal identyczną naturę ekonomiczną i zgodnie z MSR 39 strona pozyskująca
środki nadal powinna ujmować w swoich aktywach papiery wartościowe stanowiące
zabezpieczenie tych transakcji. W odniesieniu do środków pieniężnych pozyskiwanych przez
banki od podmiotów niebankowych w obu typach operacji warunkowych obowiązuje zerowa
stawka rezerwy obowiązkowej. Transakcje repo i SBB różnią się jedynie warunkami
przekazywania pożytków, zasadami substytucji zabezpieczenia oraz ewidencją w centralnych
depozytach papierów wartościowych.
Na krajowym rynku pieniężnym zawierane są także transakcje SBB, których podstawą prawną
nie jest standardowa umowa ramowa. Są one określane jako undocumented i w sensie
ekonomicznym oraz prawnym powinny być traktowane jako dwie odrębne transakcje: kupna i
sprzedaży

papierów

wartościowych.

Niestosowanie

odpowiedniej

umowy

ramowej

(dokumentacji szczegółowo opisującej stosunek prawny, którym jest transakcja repo lub SBB)
rodzi bowiem ryzyko zmiany charakteru prawnego tej transakcji, co w przypadku upadłości
kontrahenta mogłoby skutkować włączeniem zabezpieczenia do jego masy upadłościowej.

Ryzyko to jest minimalizowane poprzez stosowanie odpowiednich haircuts, czyli wskaźników
pomniejszających wartość rynkową papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji warunkowej.

288

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r.

235

Rynki finansowe

Wielkość rynku
W 2013 r. średnia dzienna wartość transakcji warunkowych zawieranych na krajowym rynku
pieniężnym wzrosła o prawie 15% w porównaniu z poprzednim rokiem i wyniosła 14,5 mld zł.
W strukturze obrotów dominowały operacje SBB i BSB, zawierane przez banki krajowe głównie z
niebankowymi instytucjami finansowymi. W 2013 r. średnie dzienne obroty netto na krajowym
rynku operacji SBB wyniosły 14,3 mld zł. Spadek obrotów na rynku międzybankowym został
zrekompensowany przez istotny wzrost wartości transakcji z podmiotami niebankowymi oraz
z nierezydentami. Pomimo wzrostu obrotów krajowy rynek repo nadal charakteryzował się
relatywnie niską płynnością. W 2013 r. średnie dzienne obroty netto na tym rynku były o około
7% wyższe niż w 2012 r. i wyniosły niecałe 0,3 mld zł. Największe znaczenie na tym rynku miały
operacje z nierezydentami, które stanowiły niemal połowę przeprowadzanych transakcji.
Transakcje warunkowe zabezpieczone obligacjami skarbowymi wyemitowanymi w Polsce były
zawierane także między nierezydentami – na rynku offshore. Na podstawie danych KDPW można
szacować, że w 2013 r. średnia dzienna wartość transakcji warunkowych (głównie transakcji repo)
zawartych między nierezydentami i zabezpieczonych krajowymi obligacjami skarbowymi była o
ponad 10% niższa niż w 2012 r. i wyniosła około 1,3 mld zł. Kontrahentami w tych operacjach
były głównie banki londyńskie.
Wzrost obrotów na krajowym rynku transakcji warunkowych obserwowany w ostatnich latach
może się wiązać ze stopniowym niwelowaniem prawnych i instytucjonalnych barier jego
rozwoju. Istotne znaczenie miały w szczególności zmiany w prawie upadłościowym
zapewniające skuteczność tzw. klauzul kompensacyjnych zawartych w umowach ramowych dla
transakcji warunkowych. Ponadto coraz więcej banków dostosowywało swoje wewnętrzne
systemy ewidencji papierów wartościowych do interpretacji organów podatkowych, zgodnie z
którą do celów podatkowych transakcje warunkowe powinny być traktowane jako rodzaj
pożyczki pod zastaw papierów wartościowych289.
W 2013 r. kontynuowano prace na rzecz rozwoju w Polsce odpowiedniej infrastruktury
potransakcyjnej operacji warunkowych. Zgodnie z obowiązującym od 2 stycznia 2013 r.
regulaminem rozliczeń290 KDPW_CCP, posiadający status centralnego kontrahenta, może

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.
290 Regulamin Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany), stan prawny na 2 stycznia 2013 r., jest dostępny pod
adresem: http://www.kdpwccp.pl/pl/Regulacje/obrot-otc/Documents/Archiwum/Szczeg%C3%B3%C5%82owe
%20Zasady%20systemu%20rozlicze%C5%84%20OTC%202%2001%20-%205%2005%202013.pdf
289
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gwarantować i rozliczać m.in. transakcje typu repo zabezpieczone krajowymi obligacjami
skarbowymi. Powszechne rozliczanie transakcji typu repo w izbie rozliczeniowej sprzyjałoby
standaryzacji tych transakcji oraz ich dokumentacji prawnej.
Wykres 5.1.22. Miesięczne obroty netto na krajowych rynkach SBB i repo w latach 2010-2013
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Źródło: opracowano na podstawie danych NBP, KDPW oraz MF.

KDPW kontynuował przygotowania do uruchomienia obsługi transakcji tri-party repo.
Opracowano m.in. propozycje zmian w Regulaminie Krajowego Depozytu Papierów
Wartościowych, regulujące zasady świadczenia wspomnianej usługi. Zgodnie z nimi KDPW
miałby wykonywać wszystkie zadania związane z prowadzeniem kompleksowego systemu
zarządzania

zabezpieczeniami

transakcji

repo,

tj.

m.in.:

dobór,

codzienną

wycenę

i ewentualne uzupełnianie zabezpieczeń oraz obsługę rekompensat związanych z wypłatą
pożytków z papierów wartościowych stanowiących zabezpieczenie. Wiązałoby się to
z mniejszym

wysiłkiem

organizacyjnym banków i

innych uczestników rynku oraz

umożliwiałoby wydłużenie terminów zapadalności zawieranych transakcji dzięki obsłudze
substytucji

zabezpieczeń.

Sfinalizowanie

wspomnianych

zmian

spowoduje,

że

jakość

infrastruktury potransakcyjnej dla rynku transakcji warunkowych w Polsce będzie odpowiadała
standardom występującym na bardziej rozwiniętych rynkach finansowych, np. w strefie euro.
Rozwój międzybankowego rynku transakcji warunkowych w Polsce będzie zatem zależał przede
wszystkim od działań banków i ich polityki zarządzania płynnością. W tym kontekście
wskazane byłoby wprowadzenie odpowiednich poprawek w przedstawionym w rekomendacji
ZBP wzorze umowy ramowej dotyczącej zawierania transakcji warunkowych291. Powinien on
być dostosowany do zmian w krajowym prawie upadłościowym, wspomnianych rozwiązań w
infrastrukturze potransakcyjnej w Polsce oraz standardów wprowadzonych w umowie ramowej

Rekomendacja dotycząca zawierania transakcji REPO i BUY/SELL BACK na polskim rynku finansowym, ZBP,
Warszawa 2001.
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GMRA 2011, jak również regulować przeprowadzanie transakcji wielowalutowych (cross currency
repo).
Uczestnicy rynku
Wśród transakcji warunkowych realizowanych na krajowym rynku pieniężnym największy
odsetek stanowiły operacje, w których kontrahentami były podmioty niebankowe (wykres
5.1.23). Po obserwowanej w 2012 r. stabilizacji wartości tych operacji średnie dzienne obroty na
rynku klientowskim zaczęły ponownie dynamicznie rosnąć – w 2013 r. wyniosły one 8,0 mld zł i
były o prawie 28% wyższe w porównaniu z poprzednim rokiem. W rezultacie udział transakcji z
krajowymi podmiotami niebankowymi w obrotach netto na krajowym rynku transakcji typu
repo zwiększył się z 49% do 55%.
Wykres 5.1.23. Miesięczne obroty netto na krajowym międzybankowym i klientowskim rynku
transakcji warunkowych w latach 2010-2013
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Źródło: opracowano na podstawie danych NBP, KDPW oraz MF.

Najbardziej aktywnymi uczestnikami krajowego rynku klientowskiego były niebankowe
instytucje finansowe (fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń oraz fundusze emerytalne).
Ze względu na zmiany składu portfeli inwestycyjnych oraz obowiązujące terminy rozrachunku
transakcji papierami wartościowymi niebankowe instytucje finansowe dysponują dużymi
przejściowymi nadwyżkami środków, które często lokują w krótkoterminowe transakcje
warunkowe. Ich zaletą, w porównaniu z niezabezpieczonymi depozytami bankowymi, jest
niższe ryzyko kredytowe. Niebankowe instytucje finansowe, przede wszystkim fundusze
inwestycyjne, wykorzystywały transakcje typu repo do bieżącego zarządzania płynnością.
Służyły im one do pokrycia 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 pozwalają na stosowanie strategii inwestycyjnych charakteryzujących się dźwignią
finansową. W związku z wątpliwościami prawnymi dotyczącym możliwości wykorzystywania
transakcji repo przez OFE oraz utrwalonymi na rynku przyzwyczajeniami niebankowe instytucje
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finansowe zawierały głównie transakcje SBB i BSB (niemal 100-procentowy udział w wartości
transakcji zawartych przez te podmioty).
Banki oferowały transakcje warunkowe także jako produkty lokacyjne dla instytucji rządowych
i samorządowych oraz przedsiębiorstw, cieszyły się one jednak niewielkim zainteresowaniem.
Udział instytucji rządowych i samorządowych w obrotach netto na klientowskim rynku
transakcji warunkowych istotnie spadł i wyniósł niespełna 3% (12% w 2012 r.), co miało
prawdopodobnie związek z przeprowadzaną przez Ministerstwo Finansów konsolidacją
wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych na rachunkach w BGK.
Popularność takiej formy lokowania nadwyżek wśród przedsiębiorstw była znikoma.
Wartość transakcji repo i SBB zawieranych między bankami krajowymi spadła w 2013 r. o ponad
7% w porównaniu z 2012 r. Średnie dzienne obroty w tym segmencie rynku wyniosły 3,5 mld zł,
czyli 24% wartości transakcji warunkowych zawieranych na rynku pieniężnym w Polsce. Wśród
operacji między bankami krajowymi dominowały transakcje SBB (ponad 95%), jednak nadal
stopniowo wzrastał udział transakcji repo. Średnie dzienne obroty na międzybankowym rynku
repo wyniosły w 2013 r. około 0,1 mld zł i były o ponad 5% większe niż w 2012 r. Na rynku
międzybankowym aktywny był BGK, który lokował wolne środki Ministerstwa Finansów,
zawierając transakcje BSB z bankami pełniącymi funkcję DSPW.
Kontynuowany był zapoczątkowany w 2010 r. wzrost aktywności nierezydentów na krajowym
rynku transakcji typu repo. Średnia dzienna wartość transakcji warunkowych zawartych przez
banki krajowe z podmiotami zagranicznymi wzrosła z 2,3 mld zł w 2012 r. do 3,0 mld zł w 2013 r.
(około 21% obrotów netto na krajowym rynku transakcji warunkowych). Inwestorzy zagraniczni
wykorzystywali transakcje warunkowe m.in. do zwiększenia skali spekulacji na krajowym rynku
finansowym. Pożyczając środki na zakup obligacji skarbowych pod zastaw wcześniej nabytych
obligacji, mogli zwiększać ekspozycję na zmiany cen tych instrumentów.
Na krajowym rynku operacji warunkowych od kilku lat zawierane są również transakcje crosscurrency repo. Pozwalają one bankom krajowym na pozyskanie na dłuższy okres (3–5 lat)
środków pieniężnych w walucie innej niż waluta zabezpieczenia. Transakcje cross-currency repo
stanowią zatem alternatywny względem CIRS basis instrument wykorzystywany w zarządzaniu
ryzykiem wynikającym z niedopasowania walutowego aktywów i pasywów. Występujące w
cross-currency repo zabezpieczenie powoduje, że transakcje te w mniejszym stopniu obciążają
limity ekspozycji na dany podmiot, a w sytuacjach podwyższonej awersji do ryzyka
kredytowego kontrahenta koszt pozyskania walut obcych jest relatywnie stabilny. Z tego
względu dla banków utrzymujących duże portfele obligacji skarbowych operacje te mogą być w
okresach zaburzeń na rynkach finansowych lepszym instrumentem zarządzania płynnością
finansową w walutach obcych niż transakcje CIRS basis. Jednocześnie banki zagraniczne są
zainteresowane dostarczaniem walut obcych w transakcjach cross currency repo. Poza
wspomnianą niższą ekspozycją na ryzyko kredytowe kontrahenta wiążą się one bowiem z
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przeniesieniem na nierezydenta własności nominowanych w złotych obligacji skarbowych, które
mogą być następnie wykorzystane w jego strategiach inwestycyjnych. Nie jest to możliwe w
przypadku operacji, w których stosuje się blokadę zabezpieczenia na rachunku papierów
wartościowych. Ze względu na wspomniane ograniczenie takich transakcji nie uznaje się za repo
sensu stricto i nie są one zawierane na podstawie standardowych umów ramowych zgodnych z
GMRA.
Struktura rynku
Na krajowym rynku transakcji warunkowych dominowały operacje zabezpieczane obligacjami
skarbowymi (wykres 5.1.24). W 2013 r. udział bonów skarbowych w strukturze zabezpieczeń
transakcji repo i SBB utrzymywał się na niskim poziomie ze względu na ograniczoną wartość tych
instrumentów w obiegu. Transakcje zabezpieczone nieskarbowymi papierami wartościowymi
zawierano sporadycznie.
Wykres 5.1.24. Struktura zabezpieczeń transakcji warunkowych w Polsce w latach 2010-2013
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Źródło: opracowano na podstawie danych NBP oraz MF.

Zarówno na rynku międzybankowym, jak i klientowskim dominowały transakcje warunkowe o
terminie zapadalności do siedmiu dni włącznie (tabela 5.1.6). Taka struktura terminowa
wynikała głównie z celu, w jakim transakcje te były wykorzystywane – tj. do bieżącego
zarządzania płynnością. Banki krajowe postrzegały operacje typu repo głównie jako alternatywę
dla niezabezpieczonych lokat międzybankowych w mniejszym stopniu obciążającą ich limity
kredytowe na ryzyko kontrahenta. Fundusze inwestycyjne i inne niebankowe instytucje
finansowe wykorzystywały natomiast krótkoterminowe transakcje warunkowe do lokowania na
kilka dni wolnych środków, którymi dysponowały pomiędzy terminami rozrachunku transakcji
na rynku kapitałowym, lub pozyskiwania środków na pokrycie przejściowych niedoborów
płynności wynikających z przeprowadzanych zmian w strukturze ich portfeli papierów
wartościowych.
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Tabela 5.1.6. Struktura terminowa transakcji warunkowych w Polsce w 2013 r. (w %)
Transakcje ogółem

Transakcje ogółem

Termin pierwotny lokaty
SBB

Repo

Razem

SBB

Repo

Razem

O/N

30,6

20,6

30,3

40,0

20,2

38,9

T/N i S/N

14,1

39,4

14,8

16,2

43,8

17,6

Do 1W włącznie (bez O/N, T/N, S/N)

51,1

38,1

50,8

41,3

34,0

41,0

Od 1W do 1M włącznie

4,0

1,5

3,9

2,4

1,5

2,4

Powyżej 1M

0,2

0,4

0,2

0,1

0,5

0,1

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Ogółem

Źródło: NBP.

Infrastruktura rynku
Transakcje repo i SBB były zawierane przede wszystkim na nieregulowanym rynku
pozagiełdowym. Kontrahenci ustalali warunki transakcji za pomocą elektronicznych systemów
konwersacyjnych (np. Thomson Reuters Dealing), telefonicznie lub korzystając z pośrednictwa
brokerów głosowych. Operacje warunkowe zabezpieczone papierami skarbowymi były także
przeprowadzane na elektronicznej platformie Treasury BondSpot Poland. W 2013 r. średnia
dzienna wartość transakcji warunkowych obligacjami skarbowymi zawartych na tej platformie
wyniosła 1,0 mld zł (co stanowiło niecałe 7% obrotów netto na krajowym rynku transakcji
warunkowych). Była ona zatem o około 18% niższa niż w 2012 r. i o 35% niższa od rekordowych
obrotów obserwowanych w 2011 r.
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5.2. Rynek kapitałowy
5.2.1. Ewolucja wielkości i struktury rynku kapitałowego
Najważniejszymi segmentami krajowego rynku kapitałowego w 2013 r. były rynki akcji
organizowane przez GPW oraz rynek obligacji skarbowych. Rynek nieskarbowych papierów
dłużnych pozostawał relatywnie słabo rozwinięty, choć w każdym z jego segmentów nastąpił
wzrost wartości zadłużenia z tytułu emisji obligacji.
Kapitalizacja Głównego Rynku GPW wzrosła w 2013 r. o 14,6% w stosunku do poprzedniego
roku i wyniosła 840,8 mld zł (tabela 5.2.1). Wartość spółek krajowych na koniec 2013 r. była
równa 593,5 mld zł, co odpowiadało 35,7% PKB. Kapitalizacja rynku NewConnect nie zmieniła
się istotnie w porównaniu z 2012 r. i wyniosła 11,0 mld zł.
Tabela 5.2.1. Wielkość poszczególnych segmentów krajowego rynku kapitałowego w latach
2010-2013 (w mld zł)1
2010

2011

2012

2013

525,4

574,3

613,8

670,8

471,3

495,2

520,0

565,7

14,7

22,6

25,6

25,4

Długoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw

21,6

29,7

32,3

37,8

Obligacje komunalne

10,9

14,4

15,6

18,6

Długoterminowe bankowe papiery dłużne3

4,4

9,5

17,2

20,0

Listy zastawne

2,5

2,9

3,1

3,3

Instrumenty udziałowe

801,6

651,4

745,1

851,8

Główny Rynek GPW

796,5

642,9

734,0

840,8

5,1

8,5

11,1

11,0

Instrumenty dłużne
Obligacje rynkowe Skarbu Państwa
Obligacje BGK na rzecz KFD
2

NewConnect

W przypadku instrumentów dłużnych wielkość poszczególnych segmentów rynku kapitałowego mierzona jest
wartością tych instrumentów w obiegu, a instrumentów udziałowych – kapitalizacją spółek krajowych i
zagranicznych notowanych na Głównym Rynku GPW oraz platformie NewConnect.
2 Ze względu na dokonane korekty niektóre dane różnią się od danych prezentowanych w poprzednich edycjach
opracowania.
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.
1

Źródło: opracowano na podstawie danych MF, NBP, KDPW, GPW, Fitch Polska.

Rynek obligacji skarbowych pozostawał w 2013 r. najbardziej rozwiniętym segmentem
krajowego rynku długoterminowych papierów dłużnych. Do zwiększenia skali emisji obligacji
skarbowych nominowanych w złotych przyczyniły się: wzrost deficytu budżetowego, wykup
wszystkich serii bonów skarbowych oraz zaprzestanie ich dalszej emisji, spadek udziału
finansowania zagranicznego w zaspokajaniu potrzeb pożyczkowych, jak również zaprzestanie
finansowania części wydatków publicznych środkami pozyskiwanymi z emisji obligacji
infrastrukturalnych gwarantowanych przez Skarb Państwa.
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Wzrost

prawdopodobieństwa

wcześniejszego

ograniczenia

skali

programów

zasilania

płynnościowego przez Rezerwę Federalną przyczynił się do spadku zainteresowania inwestorów
zagranicznych krajowym rynkiem obligacji skarbowych. Odpływ następował jednak stopniowo i
pozwolił Ministerstwu Finansów na utrzymanie średniej zapadalności zadłużenia. Dodatkowo
zakończenie cyklu obniżek stóp procentowych NBP w lipcu 2013 r. ograniczyło skłonność
inwestorów do podejmowania ryzyka stopy procentowej, co przyczyniło się do dalszego spadku
udziału obligacji o stałym oprocentowaniu w strukturze zadłużenia Skarbu Państwa do 73,3% na
koniec 2013 r.
Udział papierów nieskarbowych w krajowym rynku długoterminowych papierów dłużnych
wzrósł z 11,1% na koniec 2012 r. do 11,9% na koniec 2013 r. (wykres 5.2.1). Największym
segmentem

rynku

nieskarbowych

papierów

dłużnych

pozostawał

rynek

obligacji

przedsiębiorstw, którego wielkość w relacji do PKB wyniosła 2,3%, przy średnim wskaźniku dla
strefy euro 42,1%. Podobnie jak w poprzednich latach, na rynku pierwotnym aktywne były
spółki z branży paliwowej oraz energetycznej, które uzyskane z emisji środki przeznaczały na
realizację wieloletnich programów inwestycyjnych. Wartość pozostających w obrocie dłużnych
papierów wartościowych jednostek samorządu terytorialnego była o 3 mld zł wyższa niż na
koniec 2012 r. Rynek obligacji komunalnych był silnie rozdrobniony, co wynikało z niewielkich
potrzeb pożyczkowych mniejszych jednostek samorządu terytorialnego i dzielenia emisji na
wiele serii. Zadłużenie z tytułu emisji długoterminowych bankowych papierów dłużnych
wzrosło o 1,8 mld zł, jednak udział tej formy finansowania w pasywach banków pozostawał
niewielki. Rynek wtórny tych instrumentów charakteryzował się małą płynnością.
Wykres 5.2.1. Struktura rynku długoterminowych papierów dłużnych w latach 2006-2013 (wg
stanów zadłużenia na koniec okresów)
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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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5.2.2. Rynek długoterminowych papierów dłużnych

5.2.2.1. Obligacje skarbowe
Wielkość rynku
Polski rynek obligacji skarbowych był największym rynkiem tych instrumentów w Europie
Środkowo-Wschodniej oraz dziewiątym rynkiem w Unii Europejskiej. Wśród krajów UE o
mniejszych gospodarkach niż polska większy rynek skarbowych papierów dłużnych
funkcjonował w Austrii i Belgii.
Obserwowane w 2013 r. spowolnienie koniunktury gospodarczej w Polsce wpłynęło na istotny
spadek dochodów podatkowych Skarbu Państwa i wiązało się z koniecznością nowelizacji
ustawy budżetowej jesienią 2013 r.292 Deficyt budżetowy był wyższy w porównaniu z 2012 r. o
blisko 12,1 mld zł i wyniósł 42,5 mld zł, przy potrzebach pożyczkowych netto Skarbu Państwa o
wartości 56,6 mld zł. Obligacje skarbowe nominowane w złotych stanowiły główny instrument
finansowania długu publicznego. Na koniec 2013 r. wartość tych instrumentów znajdujących się
w obrocie wyniosła 574,3 mld zł (tabela 5.2.2), a ich udział w całkowitym zadłużeniu Skarbu
Państwa wzrósł do 67,5%. Przyjęte 6 grudnia 2013 r. zmiany w sektorze OFE zakładały
umorzenie 3 lutego 2014 r. portfela obligacji skarbowych znajdujących się w posiadaniu OFE,
prowadzące do spadku zadłużenia Skarbu Państwa z tytułu obligacji skarbowych o około 1/5.
Tabela 5.2.2. Zadłużenie Skarbu Państwa w latach 2010-2013 (w mld zł, wg stanów na koniec
okresów)
2010

2011

Zadłużenie Skarbu Państwa

701,9

771,1

793,9

838,0

I. Zadłużenie krajowe

507,0

524,7

543,0

584,3

1. Dług z tytułu papierów skarbowych

507,0

514,3

533,5

574,3

1.1. Bony skarbowe

2012

2013

28,0

12,0

6,1

0,0

1.2. Obligacje skarbowe

479,0

502,3

527,4

574,3

1.2.1. Obligacje rynkowe

471,3

495,2

520,0

565,7

1.2.2. Obligacje oszczędnościowe

7,6

7,1

7,4

8,6

1.2.3. Obligacje nierynkowe

0,1

0,0

0,0

0,0

Uwagi: Kategoria obligacji nierynkowych obejmuje obligacje restrukturyzacyjne wyemitowane w latach 19931994, przeznaczone na zwiększenie funduszy własnych i rezerw 10 banków, oraz obligacje z 1996 r., których
emisja miała na celu zwiększenie funduszy własnych BGŻ. W latach 2011-2013 żadne z tych obligacji nie
pozostawały w obiegu.
Źródło: MF

292

Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1212).
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Do połowy maja 2013 r. zwiększeniu skali emisji obligacji skarbowych na krajowym rynku
sprzyjały oczekiwania uczestników rynku na obniżki stóp procentowych NBP oraz ekspansywna
polityka pieniężna banków centralnych najważniejszych gospodarek świata. Związane z tym
zainteresowanie inwestorów zagranicznych krajowym rynkiem obligacji skarbowych spadło
istotnie pod koniec maja 2013 r. w reakcji na wzrost prawdopodobieństwa wcześniejszego
ograniczenia skali programów zasilania płynnościowego przez Rezerwę Federalną. W sytuacji
pozytywnej oceny polskiej gospodarki przez inwestorów oraz wysokiej płynności rynku
wtórnego krajowych obligacji skarbowych, obserwowane wycofywanie się nierezydentów z tego
rynku było stopniowe i łagodniejsze niż w przypadku wielu innych rynków wschodzących.
Pozwoliło to Ministerstwu Finansów na elastyczne kształtowanie podaży tych instrumentów
oraz utrzymanie wystarczająco długiego terminu średniej zapadalności zadłużenia.293
Struktura rynku
Podstawowym instrumentem finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, podobnie
jak w poprzednich latach, były obligacje o stałym oprocentowaniu (wykres 5.2.2). Wynikało to z
popytu inwestorów na tego typu obligacje, zwłaszcza ze strony podmiotów zagranicznych, oraz
polityki Ministerstwa Finansów, dla którego emisje dużych i płynnych serii obligacji o stałym
oprocentowaniu stanowiły jeden z priorytetów strategii zarządzania długiem publicznym.
Pomimo tego udział tych instrumentów w strukturze zadłużenia Skarbu Państwa z tytułu
obligacji skarbowych emitowanych na rynku krajowym obniżał się stopniowo począwszy od
2011 r. i na koniec 2013 r. wyniósł 73,3%. W przypadku krajów strefy euro udział instrumentów
stałoprocentowych w strukturze rodzajowej zadłużenia z tytułu obligacji skarbowych był istotnie
wyższy i wyniósł na koniec 2013 r. około 91,6%.
W 2013 r. struktura terminowa zadłużenia z tytułu obligacji o stałym oprocentowaniu nie
zmieniła się istotnie. Najważniejszym instrumentem finansowania potrzeb pożyczkowych
Skarbu Państwa pozostawały obligacje z pięcioletnim pierwotnym terminem do wykupu (tabela
5.2.3). Przy utrzymującym się dużym popycie na zerokuponowe dwuletnie obligacje nieznacznie
spadła rola obligacji o pierwotnych terminach zapadalności powyżej dziesięciu lat.

Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2013-16, Warszawa 2012, Ministerstwo
Finansów, s. 5.

293
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Wykres 5.2.2. Struktura krajowych obligacji skarbowych w latach 2010-2013 (w %, wg 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 2011-2013 (wg stanów na koniec okresów)
Wartość obligacji
Rodzaj obligacji według pierwotnego
terminu do wykupu

Struktura obligacji (w %)

(w mld zł)
2011

2012

2013

2011

2012

2013

Obligacje 2-letnie zerokuponowe

108,8

55,5

61,5

26,5

13,9

14,6

Obligacje 5-letnie

135,6

151,3

172,8

33,0

38,0

41,0

Obligacje 10-letnie

133,1

154,6

148,6

32,4

38,9

35,3

Obligacje powyżej 20 lat
Ogółem

33,4

36,5

38,3

8,1

9,2

9,1

410,9

397,9

421,2

100,0

100,0

100,0

Źródło: MF

Wzrost zadłużenia Skarbu Państwa z tytułu obligacji rynkowych o zmiennym oprocentowaniu
wyniósł w 2013 r. blisko 15,5 mld zł (tabela 5.2.4). Wynikał on m.in. z utrzymującego się
wysokiego popytu na tego typu instrumenty oraz ograniczania przez Ministerstwo Finansów
ryzyka stopy procentowej. Wysoka wartość poszczególnych serii obligacji o zmiennym kuponie
(cztery z nich przekraczały 20 mld zł) sprzyjała poprawie płynności oraz atrakcyjności tych
instrumentów. Na koniec 2013 r. wszystkie pozostające w obrocie obligacje o zmiennym
oprocentowaniu miały sześciomiesięczny okres odsetkowy i kupony naliczane według stawki
referencyjnej 6M WIBOR.
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Tabela 5.2.4. Struktura zadłużenia Skarbu Państwa z tytułu obligacji rynkowych o zmiennym
oprocentowaniu w latach 2011-2013
Rodzaj obligacji według pierwotnego
terminu do wykupu

Wartość obligacji (w mld zł)
2011

Obligacje 3-letnie detaliczne
Obligacje 4-letnie hurtowe

2011

2012

2013

0,6

0,5

0,4

0,9

0,5

0,3

22,4

22,4

30,3

22,6

19,6

-

20,8

28,4

0,0

21,0

24,8

43,0

54,5

63,3

67,6

55,1

55,3

0,8

0,8

0,0

1,2

0,8

0,0

63,6

99,0

114,5

100,0

100,0

100,0

Emisje typu private placement
Ogółem

2013

19,3

Obligacje 5-letnie hurtowe
Obligacje 11-letnie hurtowe

2012

Struktura obligacji (w %)

Źródło: obliczono na podstawie danych MF.

Wartość zadłużenia Skarbu Państwa z tytułu obligacji indeksowanych wskaźnikiem inflacji
wzrosła w 2013 r. o 7,0 mld zł i na koniec grudnia wyniosła 30,1 mld zł. Oprócz obligacji z 15letnim pierwotnym terminem wykupu w obiegu znajdowały się papiery 12-letnie.
Na koniec 2013 r. w obrocie pozostawało 29 serii obligacji hurtowych, w tym 19 emisji
benchmarkowych

o

wartości

powyżej

20 mld zł.

Do

dwóch

największych

emisji

benchmarkowych należały 5-letnie obligacje o stałym oprocentowaniu zapadające w 2015 r. i
2018 r., których wartość na koniec 2013 r. wyniosła, odpowiednio, 29,3 mld zł oraz 32,4 mld zł.
Średnia wartość pojedynczej serii obligacji skarbowych pozostającej w obiegu wyniosła
19,3 mld zł.
W 2013 r. odnotowano wzrost zadłużenia Skarbu Państwa z tytułu obligacji oszczędnościowych
(tabela 5.2.5). Instrumenty te są sprzedawane każdego miesiąca po cenie równej wartości
nominalnej wynoszącej 100 zł. Mogą być oferowane wyłącznie osobom fizycznym oraz
organizacjom społecznym i zawodowym wpisanym do rejestru sądowego.
Tabela 5.2.5. Zadłużenie z tytułu emisji obligacji oszczędnościowych w latach 2011-2013 (wg
stanu na koniec okresów)
Wartość obligacji

Struktura obligacji

(w mld zł)

(w %)

Rodzaj obligacji wg pierwotnego terminu do wykupu
2011

2012

2013

Obligacje krótkookresowe o stałym oprocentowaniu

0,0

0,0

0,9

Obligacje 2-letnie o stałym oprocentowaniu

2,3

1,8

1,8

Obligacje 3-letnie o zmiennym oprocentowaniu

2011

2012

2013

0,0

0,0

10,5

32,9

24,3

20,9

-

0,1

0,3

0,0

1,4

3,5

Obligacje 4-letnie indeksowane

1,8

1,8

1,8

25,7

24,3

20,9

Obligacje 10-letnie emerytalne

2,9

3,7

3,8

41,4

50,0

44,2

Ogółem

7,0

7,4

8,6

100,0

100,0

100,0

Źródło: MF.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r.

247

Rynki finansowe

Rynek pierwotny
W 2013 r. nastąpiło zwiększenie skali emisji obligacji skarbowych nominowanych w złotych.
Wartość emisji brutto tych obligacji, obejmujących nowe emisje oraz przetargi zamiany, wzrosła
w porównaniu z 2012 r. o 1,8 mld zł i wyniosła 128,3 mld zł. Przyczyniły się do tego następujące
czynniki: wyższy deficyt budżetowy, wykup wszystkich serii bonów skarbowych oraz
zaprzestanie ich dalszej emisji, spadek udziału finansowania zagranicznego w zaspokajaniu
potrzeb pożyczkowych, jak również zaprzestanie finansowania części wydatków publicznych
środkami pozyskiwanymi z emisji obligacji infrastrukturalnych gwarantowanych przez Skarb
Państwa (ramka 5.2.1).

Ramka 5.2.1. Obligacje infrastrukturalne Krajowego Funduszu Drogowego
Obligacje infrastrukturalne emitowane przez BGK na rzecz KFD1 to papiery wartościowe 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.
W 2013 r. nie przeprowadzono żadnych emisji obligacji infrastrukturalnych. Największą serią tych
instrumentów pozostającą w obrocie na koniec 2013 r. były obligacje z dziewięcioletnim pierwotnym
okresem do wykupu (IDS1018), o wartości blisko 11,7 mld zł. Ponadto na rynku znajdowała się jedna
seria obligacji w euro o stałym kuponie o wartości 150 mln euro. Całkowite zadłużenie z tytułu obligacji
infrastrukturalnych na koniec 2013 r. wyniosło 25,4 mld zł2. Najważniejszymi inwestorami na rynku tych
instrumentów pozostawały OFE. Wartość rynkowa portfela obligacji infrastrukturalnych należącego do
tych instytucji na koniec 2013 r. wyniosła 17,5 mld zł. Przyjęte w grudniu 2013 r. zmiany w sektorze OFE
mogą spowodować umorzenie 3 lutego 2014 r. większości obligacji infrastrukturalnych znajdujących się
w posiadaniu tych funduszy.
Obrót obligacjami infrastrukturalnymi odbywał się na rynku OTC oraz na działających w ramach
platformy Catalyst: regulowanym rynku detalicznym GPW i regulowanym rynku hurtowym
organizowanym przez BondSpot. Wartość obrotów netto tymi instrumentami była niewielka. Średnia
dzienna wartość transakcji bezwarunkowych wyniosła 67,8 mln zł. Najbardziej płynne były obligacje 9letnie. Zdecydowana większość transakcji (95,7% wartości obrotów) została przeprowadzona na rynku
OTC. Transakcje warunkowe (SBB), zabezpieczone obligacjami infrastrukturalnymi zawierano
sporadycznie na rynku OTC.
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.
2 Zadłużenie to uwzględnia wartość obligacji nominowanych w złotych o wartości 24,8 mld zł oraz obligacji nominowanych
w euro o wartości 150 mln euro, przeliczonych wg kursu EUR/PLN na koniec 2013 r.
1

Źródło: opracowano
na
podstawie
informacji
dostępnych
na
stronie
internetowej
BGK:
http://www.bgk.com.pl/emisje-obligacji-infrastrukturalnych-banku-gospodarstwa-krajowego-na-rzeczkrajowegofunduszu-drogowego oraz danych KNF zawartych w Biuletynie Kwartalnym. Rynek OFE 4/2013 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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Obligacje rynkowe o charakterze hurtowym były oferowane na rynku pierwotnym wyłącznie
DSPW w trybie przetargów obsługiwanych przez NBP. Podstawowym sposobem wprowadzania
obligacji hurtowych na rynek były przetargi sprzedaży. Wartość uplasowanych w ten sposób
obligacji wyniosła w 2013 r. 103,7 mld zł oraz stanowiła 80,8% emisji brutto tych papierów
dłużnych. Podobnie jak w poprzednich latach popyt na obligacje hurtowe był wyższy niż podaż
(wykres 5.2.3). 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 blisko dwukrotnie wyższa od wartości sprzedanych obligacji, przy
czym zmieniała się w zależności od sytuacji rynkowej oraz rodzaju oferowanych instrumentów.
Wspomniana relacja była w 2013 r. przeciętnie nieznacznie niższa niż w roku poprzednim.
Największe redukcje zgłoszonych ofert obserwowane były w przypadku obligacji o zmiennym
oprocentowaniu z 5-letnim terminem do wykupu.
Wykres 5.2.3. Popyt na obligacje skarbowe i ich podaż oraz iloraz popytu i przyjętych ofert na
przetargach sprzedaży tych instrumentów w 2012 i 2013 r.
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Źródło: MF.

Od 2012 r. przetargi sprzedaży obligacji skarbowych odbywają się zgodnie z formułą jednej ceny,
tzn. wszyscy uczestnicy nabywają obligacje po tej samej cenie – nie niższej niż cena minimalna
zaakceptowana przez emitenta. Inwestorzy mogli także składać na przetargach sprzedaży oferty
niekonkurencyjne, określając jedynie ilość papierów dłużnych, które są skłonni nabyć bez
podawania ich ceny. Zgłaszając tego typu ofertę, godzą się oni na zakup obligacji skarbowych po
cenie ustalonej przez pozostałych uczestników przetargu. W 2013 r. inwestorzy chętnie korzystali
z tej możliwości i dokonali zakupu wspomnianych instrumentów w tym trybie o wartości
7,8 mld zł, co stanowiło blisko 8% wszystkich przyjętych ofert zakupu294.

Udział ten nie uwzględnia przetargów uzupełniających, na których wszyscy inwestorzy nabywają obligacje po
cenie ustalonej na przetargu sprzedaży.
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Obligacje skarbowe były oferowane także na przetargach zamiany, które pozwalały
Ministerstwu

Finansów

uelastycznić

terminarz

wykupu

obligacji

bez

jednoczesnego

angażowania środków pieniężnych. W ten sposób wprowadzono do obrotu obligacje skarbowe o
wartości 24,7 mld zł, co stanowiło 19,2% emisji brutto tych papierów dłużnych. Odkupiono przy
tym przedterminowo inne obligacje o wartości 23,8 mld zł. Były to instrumenty, których
rezydualny termin zapadalności wynosił do kilku miesięcy. W 2013 r. Ministerstwo Finansów w
mniejszym stopniu niż przed rokiem korzystało z tej formy emisji, co mogło wynikać przede
wszystkim z mniejszej wartości obligacji zapadających w 2013 r.
Od 1 października 2013 r. przetargi w formule jednej ceny oraz możliwość złożenia oferty
niekonkurencyjnej dotyczyły także przetargów zamiany295. Na tego typu przetargach
zorganizowanych w ostatnich dwóch miesiącach 2013 r. inwestorzy nabyli w trybie oferty
niekonkurencyjnej obligacje skarbowe o wartości blisko 390 mln zł, co stanowiło niecałe 5%
wartości tych przetargów.
W sprzedaży rynkowych obligacji detalicznych oraz obligacji oszczędnościowych pośredniczył
PKO Bank Polski, który od 2003 r. jest agentem emisji. W ramach pełnionej funkcji bank ten
prowadzi także rejestr nabywców obligacji oraz realizuje zlecenia ich wykupu. W 2013 r.
zwiększyło się zainteresowanie inwestorów indywidualnych obligacjami oszczędnościowymi.
Mogło to wynikać z utrzymującej się przez większość roku korzystnej relacji oprocentowania
wielu z tych instrumentów do oprocentowania lokat bankowych o terminach powyżej jednego
roku. Wartość obligacji oszczędnościowych sprzedanych w 2013 r. wyniosła 3,0 mld zł i była o
24,0% wyższa niż w 2012 r. Znaczenie tych instrumentów w finansowaniu potrzeb
pożyczkowych Skarbu Państwa pozostawało jednak marginalne.
Rynek wtórny
W 2013 r. średnie dzienne obroty netto na krajowym rynku hurtowych obligacji skarbowych
wyniosły 30,1 mld zł (wobec 28,5 mld zł w 2012 r.)296. Za ten nieznaczny wzrost obrotów
odpowiadała

większa

popularność

transakcji

warunkowych,

wartość

transakcji

bezwarunkowych była bowiem podobna jak w poprzednim roku. Przy wzroście zadłużenia z
tytułu obligacji skarbowych wskaźnik płynności rynku obniżył się z 0,58 w 2012 r. do 0,54 w
2013 r.297

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie warunków emitowania
obligacji skarbowych oferowanych w sprzedaży hurtowej.
296 Prezentowane w tym rozdziale obroty netto na rynku obligacji skarbowych stanowią sumę wartości transakcji
bezwarunkowych oraz transakcji warunkowych liczonych według wartości wymiany początkowej. W latach
2010–2013 liczba dni roboczych wyniosła, odpowiednio: 256, 252, 251 oraz 251 dni.
297 Wskaźnik ten jest liczony jako iloraz średniej wartości transakcji bezwarunkowych do średniego stanu
zadłużenia Skarbu Państwa z tytułu obligacji rynkowych w danym roku.
295
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W segmencie transakcji warunkowych wartość obrotów była o prawie 11,6% większa niż w
poprzednim roku (wykres 5.2.4 i wykres 5.2.5). Wynikało to z dalszego wzrostu aktywności
inwestorów zagranicznych, w tym na rynku offshore. Pożyczając środki pod zastaw krajowych
obligacji skarbowych, mogli oni zwiększyć ekspozycję na zmiany cen tych instrumentów. Banki
zagraniczne były skłonne zawierać także długoterminowe transakcje cross-currency repo, dzięki
którym banki krajowe mogły pozyskiwać na określony termin waluty obce. Instrument ten,
podobnie jak CIRS basis, był wykorzystywany w zarządzaniu ryzykiem wynikającym z
niedopasowania walutowego aktywów i pasywów.
Wykres 5.2.4. Średnia dzienna wartość transakcji (obroty netto) na krajowym rynku obligacji
skarbowych i udział inwestorów zagranicznych w obrotach na tym rynku w latach 2010-2013
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Źródło: opracowano na podstawie danych MF.

Najczęściej zawierane były transakcje SBB, 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 obniżył się nieznacznie
w porównaniu z 2012 r. i wyniósł blisko 9,2%. Tego typu transakcje zawierali najczęściej
nierezydenci; ich operacje w 2013 r. stanowiły ponad 85% wszystkich transakcji repo (w ujęciu
brutto) zabezpieczonych krajowymi obligacjami skarbowymi.
W operacjach warunkowych wykorzystywano głównie największe i najbardziej płynne serie
obligacji o stałym oprocentowaniu. Ze względu na większą stabilność cen obligacji o zmiennym
oprocentowaniu, pozwalającą ograniczyć ryzyko zmiany wartości zabezpieczenia, instrumenty te
stosowano w transakcjach warunkowych częściej, niż wynikałoby to z ich znaczenia w strukturze
zadłużenia Skarbu Państwa. W 2013 r. operacje zabezpieczone papierami dłużnymi o zmiennym
oprocentowaniu stanowiły 27,8% wszystkich transakcji warunkowych, których przedmiotem
były krajowe obligacje skarbowe.
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Wykres 5.2.5. Miesięczna wartość transakcji krajowymi obligacjami skarbowymi oraz wskaźnik
płynności w latach 2011-2013
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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 5.2.6. Struktura podmiotowa obrotów brutto na rynku krajowych obligacji skarbowych
w latach 2012 – 2013
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Uwaga: dane dotyczą wyłącznie transakcji bezwarunkowych.
Źródło: opracowano na podstawie danych MF.

Pod względem wartości zawieranych transakcji bezwarunkowych najważniejszymi uczestnikami
rynku wtórnego obligacji skarbowych pozostały banki krajowe i banki zagraniczne (wykres
5.2.6). Pełniły one bowiem funkcję DSPW oraz market makera. Udział nierezydentów w
strukturze podmiotowej obrotów wzrósł w porównaniu z 2012 r. Byli oni kontrahentami w
niemal połowie zawartych transakcji.
Obligacje skarbowe były przedmiotem obrotu na: rynku OTC, platformie elektronicznej Treasury
BondSpot Poland oraz dwóch rynkach funkcjonujących w ramach platformy Catalyst
(regulowanym rynku giełdowym GPW dla inwestorów detalicznych oraz na hurtowym
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regulowanym rynku pozagiełdowym organizowanym przez BondSpot). Ewidencję, rozliczanie
oraz rozrachunek transakcji krajowymi obligacjami skarbowymi prowadziły spółki z grupy
kapitałowej KDPW.
Obroty obligacjami skarbowymi były skoncentrowane na rynku OTC (tabela 5.2.6), na którym
transakcje zawierano przeważnie za pośrednictwem elektronicznych systemów konwersacyjnych
lub brokerów głosowych. Popularność rynku OTC wśród inwestorów wynika z jego wysokiej
płynności oraz mniejszej przejrzystości niż w przypadku rynków zorganizowanych. Średnie
dzienne obroty netto obligacjami skarbowymi na rynku OTC były w 2013 r. o ponad 13% większe
niż w 2012 r. i wyniosły 25,9 mld zł, z czego ponad 57% stanowiły transakcje warunkowe.
W 2013 r. średnia dzienna wartość transakcji netto na elektronicznej platformie Treasury
BondSpot Poland była o ponad 23% niższa w porównaniu z poprzednim rokiem i wyniosła
2,4 mld zł (z czego 42% stanowiły transakcje warunkowe). Spadek wartości obrotów na tym
rynku mógł być związany ze wzrostem udziału inwestorów zagranicznych w wartości transakcji
obligacjami skarbowymi na rynku wtórnym.
Platforma obrotu instrumentami dłużnymi Catalyst była najmniejszym segmentem rynku
wtórnego obligacji skarbowych. W 2013 r. średnie dzienne obroty netto na tej platformie (na obu
rynkach regulowanych, prowadzonych przez GPW i BondSpot) wyniosły około 2,3 mln zł.
Tabela 5.2.6. Udział poszczególnych rynków w obrotach obligacjami skarbowymi w latach 20122013 (w %)
Rynek OTC

Treasury
BondSpot
Poland

Catalyst
GPW

BondSpot

Obroty ogółem w 2012 r

88,69

11,30

0,01

0,00

- transakcje bezwarunkowe

85,05

14,93

0,02

0,00

- transakcje warunkowe

91,69

8,31

0,00

0,00

Obroty ogółem w 2013 r.

92,03

7,96

0,01

0,00

- transakcje bezwarunkowe

89,47

10,51

0,02

0,00

- transakcje warunkowe

94,05

5,95

0,00

0,00

Źródło: obliczono na podstawie danych KDPW.

Inwestorzy
Oczekiwania uczestników rynku na obniżki stóp procentowych NBP oraz kontynuacja
ekspansywnej polityki pieniężnej przez najważniejsze banki centralne sprzyjała do połowy maja
2013 r. wzrostom cen krajowych obligacji skarbowych (wykres 5.2.7). W pierwszych miesiącach
2013 r. inwestorzy aktywnie poszukiwali instrumentów dłużnych przynoszących atrakcyjne
stopy zwrotu (search for yield) oraz emitowanych przez państwa o relatywnie dobrej sytuacji
gospodarczej i fiskalnej. W warunkach kontynuacji obniżek ratingów kredytowych niektórych
państw strefy euro i ograniczonej dostępności obligacji o ratingu inwestycyjnym, wiele instytucji
finansowych nadal przebudowywało portfele papierów dłużnych, zwiększając inwestycje na

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r.

253

Rynki finansowe

rynkach

wschodzących.

Niski

poziom

postrzeganego

ryzyka

kredytowego

Polski,

odzwierciedlony w kwotowaniach kontraktów CDS (wykres 5.2.8) oraz pozytywnych
komunikatach agencji ratingowych na temat wiarygodności kredytowej Polski, przekładał się na
duże zainteresowanie inwestorów zagranicznych krajowymi obligacjami skarbowymi. W
rezultacie w połowie maja 2013 r. odnotowano historycznie wysokie zaangażowanie
nierezydentów na krajowym rynku tych instrumentów. Wyniosło ono ponad 210,7 mld zł, co
stanowiło 37,6% wartości obligacji skarbowych Polski pozostających w obrocie.
Wykres 5.2.7. Obligacje skarbowe posiadane przez inwestorów zagranicznych oraz rentowność
obligacji benchmarkowych Polski, Węgier, Stanów Zjednoczonych i wybranych państw strefy
euro w latach 2012-2013
mld zł
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Źródło: opracowano na podstawie danych MF oraz serwisu Thomson Reuters.
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wcześniejszego

ograniczania skali programów zasilania płynnościowego przez Rezerwę Federalną wpłynął na
zwiększenie globalnej awersji do ryzyka. Wzrost rentowności obligacji skarbowych Stanów
Zjednoczonych i Niemiec (wykres 5.2.7) wiązał się ze spadkiem atrakcyjności inwestycji na
rynkach wschodzących. Przyczyniło się to do silnego spadku zaangażowania nierezydentów na
tych rynkach, pogłębionego m.in. dynamicznym wycofywaniem środków z zagranicznych
funduszy inwestycyjnych lokujących kapitał w instrumenty dłużne państw rozwijających się
emitowane na lokalnych rynkach298. W rezultacie wzrosła zmienność cen krajowych obligacji
skarbowych mierzona 30-dniowym odchyleniem standardowym dziennych stóp zwrotu (wykres
5.2.9). Średni spread kwotowań cen 5-letnich obligacji skarbowych, wyrażony jako różnica
między rentownością oferty zakupu i sprzedaży, był w 2013 r. przeciętnie o blisko 1 pkt bazowy
wyższy niż w roku poprzednim i wynosił około 5 pkt bazowych.

Annual Global Flows Report 2013, Morningstar, 2014, s. 19, opracowanie dostępne na stronie internetowej:
http://www.global.morningstar.com/globalflows2013/.
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Wykres 5.2.8. Kwotowania 5-letnich transakcji CDS dla obligacji skarbowych wybranych państw
strefy euro oraz euroobligacji Polski, Węgier i Czech nominowanych w USD w latach 2012-2013
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Wykres 5.2.9. Zmienność historyczna cen krajowych obligacji skarbowych oraz spread
kwotowań dla 5-letnich obligacji w latach 2010-2013
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Uwaga: annualizowana zmienność 30-dniowa.
Źródło: Thomson Reuters.
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rozwijających się dotyczył także Polski. Miało to swoje odzwierciedlenie m.in. w spadku
względnej relacji rentowności krajowych obligacji skarbowych do niemieckich (wykres 5.2.10)
oraz wzroście kwotowań transakcji CDS dla euroobligacji Polski. W konsekwencji od połowy
maja do końca grudnia 2013 r. zaangażowanie inwestorów zagranicznych spadło o 17,6 mld zł,
niwelując tym samym niemal w całości wzrost z pierwszych miesięcy roku. Na koniec grudnia
2013 r. wartość krajowych obligacji skarbowych w posiadaniu nierezydentów wyniosła
193,2 mld zł, co stanowiło 33,6% wartości tego rynku.
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Wykres 5.2.10. Różnica rentowności 5-letnich obligacji skarbowych Polski i Niemiec (dysparytet
bezwzględny) oraz ich iloraz (dysparytet względny) w latach 2008-2013
pkt procentowe
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Uwaga: iloraz rentowności obligacji skarbowych informuje na temat relatywnej atrakcyjności inwestowania w te
instrumenty.
Źródło: Thomson Reuters.

Wykres 5.2.11. Stopy zwrotu z lokalnych obligacji skarbowych wchodzących w skład indeksu
J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified w 2013 r.
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Źródło: opracowano na podstawie raportu PIMCO Emerging Local Bond Fund, Quarterly Investment Report,
s. 6, dostępnego na stronie internetowej: https://investments.pimco.com/ShareholderCommunications/External%2
0Documents/Emerging%20Local%20Bond%20Fund%20-%20739%20QIR.pdf.
Uwaga: W nawiasie podano rating kredytowy w walucie lokalnej nadany przez agencję S&P na koniec 2013 r.

W odróżnieniu od wielu rynków wschodzących spadek zaangażowania nierezydentów na tym
rynku w mniejszym stopniu przełożył się na wzrost rentowności tych instrumentów oraz
deprecjację złotego. Sprzyjały temu duża płynność krajowego rynku obligacji skarbowych,
zdywersyfikowana baza inwestorów lokalnych, a także solidne fundamenty polskiej gospodarki
oraz niski deficyt na rachunku obrotów bieżących. Stopa zwrotu z inwestycji w krajowe obligacje
skarbowe w 2013 r. wyrażona w dolarze amerykańskim była wyższa niż dla większości
pozostałych państw wchodzących w skład powszechnie wykorzystywanego przez inwestorów
jako benchmark indeksu J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified dla lokalnych obligacji
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skarbowych krajów rozwijających się (wykres 5.2.11). Ponadto była ona najwyższa dla państw
posiadających rating kredytowy w walucie lokalnej na poziomie wyższym bądź równym
ocenie A.
Najważniejszą grupą nabywców krajowych obligacji skarbowych były zagraniczne niebankowe
instytucje finansowe (wykresy 5.2.12 i 5.2.13). Wartość portfela tych podmiotów na koniec 2013 r.
wyniosła 156,0 mld zł i była o 1,9% wyższa niż w poprzednim roku. Grupa ta obejmowała
zarówno inwestorów długoterminowych, w tym fundusze emerytalne, jak również podmioty o
krótkim horyzoncie inwestycyjnym (m.in. fundusze hedginowe). Banki zagraniczne zwiększyły
w 2013 r. swoja zaangażowanie na tym rynku o około 2,5% do 29,1 mld zł na koniec roku. Ich
inwestycje cechują się dużą zmiennością i często mają krótkoterminowy charakter.
Wykres 5.2.12. Inwestorzy na rynku obligacji skarbowych w 2012 i 2013 r. (wg stanu zadłużenia
na koniec okresów)
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Źródło: dane MF.

Wykres 5.2.13. Struktura nabywców obligacji skarbowych w 2012 i 2013 r.
(wg stanu zadłużenia na koniec okresów)
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Źródło: dane MF.
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Popyt inwestorów zagranicznych koncentrował się na największych i najbardziej płynnych
seriach obligacji skarbowych. Wraz ze wspomnianym wzrostem globalnej awersji do ryzyka w
2013 r. inwestorzy ci rzadziej niż w poprzednich latach wykazywali zainteresowanie
instrumentami o najdłuższych terminach zapadalności. Może o tym świadczyć obserwowany od
czerwca 2013 r. spadek średniej zapadalności ich portfela obligacji (wykres 5.2.14).
Wykres 5.2.14. Średnia zapadalność portfela krajowych obligacji skarbowych według typów
inwestorów w latach 2012–2013 (wg stanu zadłużenia na koniec okresów)
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Źródło: opracowano na podstawie danych MF.

Mniejsze zainteresowanie inwestorów zagranicznych obligacjami skarbowymi Polski, w tym
także na rynku pierwotnym, obserwowane od połowy maja do końca roku 2013 r. zostało
zrównoważone zakupami tych instrumentów przed podmioty krajowe. Należały do nich przede
wszystkim banki krajowe oraz fundusze emerytalne. Wartość portfela banków krajowych w
2013 r. wzrosła o 26,9 mld zł i wyniosła na koniec grudnia około 114,7 mld zł. Podobnie jak w
poprzednich latach zaangażowanie tych instytucji podlegało w ciągu roku dużym wahaniom, co
mogło być związane m.in. z aktywnym zarządzaniem portfelami tych instrumentów przez
niektóre duże banki.
Wartość portfela funduszy emerytalnych wzrosła w 2013 r. o 8,4 mld zł, do 125,8 mld zł na
koniec grudnia. Wzrost ten może być częściowo tłumaczony zmianami w sektorze OFE, zgodnie
z którymi łączny udział papierów dłużnych gwarantowanych przez Skarb Państwa w aktywach
OFE, w tym obligacji skarbowych, nie mógł być na koniec stycznia 2014 r. niższy niż na dzień 3
września 2013 r.299 W rezultacie OFE mogły w ostatnich miesiącach 2013 r. zwiększać portfel
obligacji skarbowych, aby w przypadku wzrostu wyceny akcji utrzymać wymagany udział
papierów dłużnych gwarantowanych przez Skarb Państwa w strukturze aktywów. Wspomniane

Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad
wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych.
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zmiany w sektorze OFE zakładały również przekazanie 3 lutego 2014 r. do ZUS 51,5% wartości
aktywów netto przez te fundusze oraz wprowadzenie zakazu inwestowania w te instrumenty
przez OFE, prowadzące do istotnego (o około 10 pkt proc.) wzrostu udziału nierezydentów w
strukturze nabywców obligacji skarbowych. W przypadku ewentualnego wystąpienia zaburzeń
na rynkach finansowych brak obecności OFE na krajowym rynku obligacji skarbowych może
sprzyjać silniejszemu wzrostowi rentowności tych instrumentów. Dotychczas fundusze
emerytalne oddziaływały stabilizująco na krajowy rynek obligacji skarbowych, bowiem
dokonywały zakupów tych papierów nawet w sytuacji odpływu innych grup inwestorów.
Banki krajowe oraz krajowe fundusze emerytalne były najważniejszymi inwestorami na rynku
obligacji o zmiennym oprocentowaniu (wykres 5.2.15). Mogło to się wiązać z aktywnością tych
podmiotów na rynku transakcji warunkowych, w których ze względu na mniejsze wahania cen
chętnie wykorzystywano obligacje o zmiennym oprocentowaniu. Popyt OFE na tego typu
instrumenty wynikał także z braku prawnych możliwości zabezpieczania się przed zmianami
stóp procentowych za pomocą instrumentów pochodnych. Ekspozycja na to ryzyko w
przypadku obligacji o zmiennym oprocentowaniu jest bowiem niższa niż w przypadku obligacji
o stałym kuponie.
Ze względu na relatywnie małą płynność rynku wtórnego oraz długi okres do wykupu obligacji
indeksowanych wskaźnikiem inflacji zainteresowanie inwestycjami w te papiery dłużne
wykazywały przede wszystkim podmioty o długim horyzoncie inwestycyjnym, zwłaszcza
fundusze emerytalne, które niemal w całości objęły jedyną w 2013 r. emisję tych instrumentów.
Wykres 5.2.15. Struktura nabywców poszczególnych rodzajów obligacji skarbowych w latach
2012-2013 (wg 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 min. 20-letnie o
stałym oprocentowaniu, WZ – obligacje o zmiennym oprocentowaniu.
Źródło: opracowano na podstaw
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5.2.2.2. Obligacje komunalne
Rynek obligacji komunalnych jest niewielką częścią krajowego rynku kapitałowego. Na koniec
2013 r. udział tych instrumentów w wartości pozostających w obrocie długoterminowych
papierów dłużnych podmiotów krajowych stanowił niecałe 3%. Zadłużenie jednostek samorządu
terytorialnego (JST) z tytułu emisji obligacji wyniosło około 1,1% PKB. Rozwój rynku obligacji
komunalnych w poszczególnych krajach UE był bardzo zróżnicowany i w dużym stopniu zależał
od ustroju administracyjnego państwa oraz stopnia samodzielności jednostek terytorialnych.
Największy rynek tych instrumentów funkcjonował w Niemczech (wykres 5.2.16).
Wykres 5.1.16. Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych w latach 2011-2013 w wybranych krajach Unii Europejskiej
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Źródło: opracowano na podstawie danych EBC.

Wielkość rynku
Obserwowane w 2013 r. ograniczenie inwestycji JST, realizacja programów oszczędnościowych,
oraz kontynuacja przenoszenia ciężaru finansowania części wydatków na spółki komunalne
przyczyniły się do istotnego spadku deficytu sektora samorządowego z 3 mld 45 mln zł w 2012 r.
do 380,4 mln zł w 2013 r. Stabilizacji zadłużenia JST na poziomie nieznacznie niższym niż w
poprzednim roku towarzyszyły istotne zmiany w strukturze źródeł jego finansowania. Podobnie
jak w poprzednich latach wzrosło znaczenie obligacji komunalnych, przy jednoczesnym spadku
zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (wykres 5.2.17). W rezultacie wartość obligacji
komunalnych pozostających w obrocie na koniec 2013 r. była o ponad 19% wyższa niż rok
wcześniej i wyniosła 18,6 mld zł (wykres 5.2.18). Największym emitentem pozostała Warszawa,
której całkowite zadłużenie z tytułu tych instrumentów dłużnych, wyemitowanych w
poprzednich latach, wyniosło blisko 2,3 mld zł.
Według danych Ministerstwa Finansów spośród jednostek samorządu terytorialnego emisje
obligacji najczęściej wykorzystywały miasta na prawach powiatu. Na koniec 2013 r.
wyemitowane przez nie instrumenty dłużne stanowiły około 87% wartości obligacji
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komunalnych pozostających w obrocie. Udział województw w zadłużeniu JST z tytułu obligacji
komunalnych wyniósł około 6%, gmin – 4%, a powiatów – 3%.
Wykres 5.2.17. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu kredytów, pożyczek i
emisji obligacji komunalnych oraz udział tych źródeł finansowania w przychodach ogółem w
latach 2010-2013
mld zł
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0

0
2010
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2013

Przychody JST z tytułu kredytów i pożyczek - lewa oś
Przychody JST z tytułu emisji obligacji komunalnych - lewa oś
Udział przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w przychodach JST ogółem - prawa oś
Udział przychodów z tytułu emisji obligacji w przychodach JST ogółem - prawa oś

Źródło: opracowano na podstawie danych MF.

Wykres 5.2.18. Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych w latach 2006-2013
mld zł
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Zadłużenie JST z tytułu emisji obligacji komunalnych - lewa oś
Udział zadłużenia z tytułu emisji obligacji komunlanych w zadłużeniu JST - prawa oś

Źródło: opracowano na podstawie danych MF i Fitch Polska SA.

W związku z tym, że konstrukcja obligacji przeważnie nie pozwala na spłatę części kapitałowej
w ratach, JST bardzo często dzielą emisję na wiele serii, co umożliwia osiągnięcie podobnego
harmonogramu spłaty zadłużenia jak w przypadku kredytu. Emitowanie obligacji w wielu
seriach o niskich wartościach pozwala na dogodne rozłożenie w czasie obsługi zadłużenia i nie
stanowi tak dużego obciążenia dla budżetów JST jak jednorazowy wykup całej emisji. Ma to
istotne znaczenie z perspektywy nowych limitów, które określają górną granicę dozwolonych
wydatków JST, wynikających z wykupu i obsługi zobowiązań w relacji do ich dochodów.
Zgodnie z obowiązującymi od 2014 r. przepisami relacja rocznej wartości spłat zobowiązań JST i
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kosztów ich obsługi do planowanych dochodów ogółem nie może przekroczyć wskaźnika
odpowiadającego średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów
bieżących do dochodów ogółem300.
Ze względu na wprowadzenie tych ograniczeń wiele JST dążyło do przebudowy oraz
wyrównania w czasie płatności z tytułu spłaty kredytów bądź wykupu papierów dłużnych przez
wydłużenie terminów zapadalności części tych zobowiązań. W 2013 r. samorządy terytorialne
częściej niż w poprzednich latach refinansowały swoje zadłużenia w drodze emisji tych
instrumentów (wykres 5.2.18). Według danych Fitch Polska wartość obligacji komunalnych
sprzedanych na rynku pierwotnym wyniosła 4,5 mld zł i była o 1,9 mld zł wyższa niż w 2012 r.
Największą emisję w 2013 r. przeprowadziła Łódź, która w ramach jednego programu sprzedała
instrumenty o wartości 307,6 mln zł. W celu odpowiedniego rozłożenia płatności z tytułu
wykupu tych papierów dłużnych, emisja została podzielona na 8 serii o różnych terminach
zapadalności – od 6 do 9 lat. Wzrostowi wartości przeprowadzanych emisji sprzyjał także spadek
stóp procentowych NBP, a w ślad za nimi stóp na rynku lokat międzybankowych. Stawki
referencyjne WIBOR stanowiące podstawę do obliczania kuponów obligacji były historycznie
niskie, co pozwalało na przedterminowe refinansowanie zaciągniętych wcześniej zobowiązań po
niższym koszcie. Ponadto wiele emisji było realizowanych w ramach wcześniej otwartych
programów, przez co nie wymagały uruchamiania dodatkowych procedur. Środki pozyskane z
emisji obligacji były przeznaczane, oprócz refinansowania bądź przedterminowej spłaty
zaciągniętych zobowiązań, na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych.
Dla wielu jednostek samorządu terytorialnego, przede wszystkim o niższych dochodach
bieżących, wspomniane nowe limity zadłużenia mogą okazać się bardziej restrykcyjne od
rozwiązań obowiązujących do 2013 r. Ewentualne zmniejszenie zdolności JST do zaciągania
nowych zobowiązań w najbliższych latach może przełożyć się na spowolnienie wzrostu ich
zadłużenia z tytułu obligacji komunalnych. Jednocześnie ze względu na rozpoczęte inwestycje i
perspektywę realizacji zaplanowanych projektów dofinansowywanych ze środków UE, jednostki
samorządu terytorialnego będą prawdopodobnie dalej przenosić ciężar finansowania inwestycji
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.

Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240 z późn.
zm.).
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Struktura rynku
W 2013 r. emisje obligacji komunalnych były dokonywane wyłącznie w trybie oferty
niepublicznej. Podobnie jak w poprzednich latach na rynku pierwotnym tych instrumentów
przeważała sprzedaż papierów o niewielkiej wartości. Oprócz relatywnie niskich potrzeb
pożyczkowych mniejszych jednostek samorządowych przyczyną tego było wspomniane
dzielenie poszczególnych emisji na wiele serii. W rezultacie średnia wartość pojedynczej serii
emisji wyniosła jedynie 1,8 mln zł.
Niewiele ponad połowę obligacji komunalnych wyemitowanych przez JST w 2013 r. stanowiły
instrumenty z pierwotnym terminem zapadalności od 5 do 10 lat. Udział obligacji o terminie
wykupu poniżej 5 lat był niższy w porównaniu z 2012 r. (wyniósł około 13%), a o terminie
przekraczającym 10 lat wzrósł do blisko 35%. Przeciętna zapadalność wszystkich obligacji
komunalnych wyemitowanych w 2013 r. wyniosła 8 lat. Emisje o większej wartości miały
przeważnie dłuższy pierwotny termin wykupu. Średnia zapadalność wyemitowanych obligacji
ważona wartościami serii emisji wyniosła około 9,3 roku.
Nadal dominowały emisje papierów dłużnych o zmiennym oprocentowaniu. Wysokość
kuponów

obligacji

komunalnych

zależała

od

stawek

referencyjnych

na

rynku

niezabezpieczonych lokat międzybankowych, przede wszystkim stawek 3M oraz 6M WIBOR.
Jedynymi instrumentami o stałym oprocentowaniu były obligacje Warszawy wyemitowane w
latach 2009-2011.
Organizatorami emisji obligacji JST były głównie banki. W 2013 r. wzrosła koncentracja na rynku
usług świadczonych przez organizatorów emisji. Udział trzech największych organizatorów w
wartości przeprowadzonych emisji zwiększył się z 80,0% do 85,3% (wykres 5.2.19). Mając na
uwadze fuzję PKO BP i Nordea Bank Polska, można przypuszczać, że udział ten w 2014 r. będzie
jeszcze wyższy.
Wykres 5.2. 19. Organizatorzy emisji obligacji komunalnych według wartości instrumentów
wyemitowanych w 2012 i 2013 r.
A. 2012 r.

B. 2013 r.
9,2%

13,0%
5,5%

27,3%
7,1%

35,4%

22,5%

19,4%

33,3%

Pekao SA/CDM Pekao

PKO BP

ING Bank Śląski

Pozostałe

27,4%

Nordea Bank Polska

Pekao SA/CDM Pekao

PKO BP

ING Bank Śląski

Pozostałe

Nordea Bank Polska

Źródło: Fitch Polska SA.
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Rynek wtórny i inwestorzy
Rynek wtórny obligacji komunalnych charakteryzuje się stosunkowo małą płynnością. Jest to
rezultatem

silnego

rozdrobnienia

tego

rynku,

wynikającego

z:

niewielkich

potrzeb

pożyczkowych mniejszych JST, wspomnianego dzielenia emisji na wiele serii obligacji, jak
również traktowania tych instrumentów przez banki jako alternatywy udzielenia kredytu.
Papiery dłużne JST będące przedmiotem obrotu na rynku OTC stanowiły na koniec 2013 r. około
83% wszystkich obligacji komunalnych. Dane na temat wartości transakcji na tym rynku nie są
dostępne, można jednak przypuszczać, że zawierano je sporadycznie. W strukturze inwestorów
na rynku OTC nadal dominowały bowiem banki krajowe, które były organizatorami emisji tych
instrumentów (wykres 5.2.20) i utrzymywały je w portfelach do wykupu, ograniczając tym
samym możliwość obrotu tymi instrumentami. Niska płynność rynku wtórnego była jedną z
głównych przyczyn niewielkiego zainteresowania obligacjami komunalnymi ze strony
niebankowych instytucji finansowych. Niewielki wzrost udziału funduszy inwestycyjnych w
strukturze nabywców tych instrumentów może być tłumaczony obserwowanym w 2013 r.
silnym napływem środków do funduszy lokujących środki w nieskarbowe papiery dłużne.
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 2013 r. w obrocie na rynkach prowadzonych w ramach Catalyst znajdowało się
57 serii obligacji komunalnych o wartości 3,1 mld zł (wzrost o 860 mln zł w porównaniu ze
stanem na koniec 2012 r.), z czego 68,0% stanowiły obligacje Warszawy. W 2013 r. do obrotu na
platformie Catalyst wprowadzono obligacje o wartości 399,5 mln zł (184,7 mln zł w 2012 r.)
wyemitowane przez sześć podmiotów. Największą nową emisję stanowiły obligacje Krakowa o
wartości 300 mln zł. Niektórzy emitenci obligacji notowanych na platformie Catalyst, jak np.
Wodzisław Śląski, refinansowało wykup tych instrumentów środkami pozyskanymi z emisji
prywatnej, kierowanej na rynek OTC.
Wykres 5.2.20. Inwestorzy na rynku obligacji komunalnych w 2012 i 2013 r. (papiery pozostające
w obrocie poza rynkiem zorganizowanym, stany na koniec okresów)
A. 2012 r.

B. 2013 r.
2,8% 0,8%1,7%
3,0%

2,6%0,9% 2,7%
1,1%

91,7%

92,6%
Banki komercyjne

Zakłady ubezpieczeń

Fundusze inwestycyjne

Banki komercyjne

Zakłady ubezpieczeń

Fundusze inwestycyjne

Przedsiębiorstwa

Fundusze emerytalne

Inne podmioty

Przedsiębiorstwa

Fundusze emerytalne

Inne podmioty

Źródło: opracowano na podstawie danych uzyskanych od grupy banków pełniących funkcję depozytariusza
emisji.
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Płynność rynku wtórnego obligacji komunalnych notowanych na platformie Catalyst była
istotnie niższa niż w latach 2009-2011. Blisko dwukrotny wzrost obrotów na tej platformie w
porównaniu z 2012 r. (tabela 5.2.7) wynikał głównie z zawarcia kilku transakcji pakietowych o
znacznej wartości obligacjami wprowadzonymi do obrotu w 2013 r. przez Przemyśl i Siedlce.
Pomijając wspomniane transakcje pakietowe, obroty nadal koncentrowały się na obligacjach
Warszawy.
Tabela 5.2.7. Obligacje komunalne notowane na platformie Catalyst w 2012 i 2013
2012
GPW

Wartość emisji (w mln zł)
Liczba serii
Liczba emitentów

2013
GPW

Rynek
regulowany

ASO

Rynek
regulowany
BondSpot

2 284,7

28,9

2 358,2

3 022,6

62,3

3 025,1

16

12

19

45

12

30

5

6

6

12

7

11

Rynek
regulowany

ASO

Rynek
regulowany
BondSpot

Liczba transakcji

190

84

5

131

51

0

Obroty netto (w mln zł)

6,5

2,8

1,5

15,3

4,3

0,0

Uwaga: obligacje komunalne nie były notowane w ASO prowadzonym przez BondSpot. Obligacje 10 emitentów
o wartości 2 mld 973,1 mln zł (w tym Warszawy) wprowadzono do obrotu na obu rynkach regulowanych
funkcjonujących w ramach platformy Catalyst.
Źródło: opracowano na podstawie danych Catalyst.

Zamiast wprowadzać obligacje do obrotu na platformie Catalyst, JST mogą ubiegać się jedynie o
autoryzację swoich emisji przez tę platformę. Wymaga to wypełnienia przez emitenta
określonych uproszczonych obowiązków informacyjnych. Taka autoryzacja może więc
zwiększać wiarygodność i rozpoznawalność JST na rynku finansowym bez konieczności
ponoszenia kosztów związanych z wprowadzeniem papierów do obrotu na rynku
zorganizowanym. Autoryzację platformy Catalyst na koniec 2013 r. miało 14 serii obligacji
komunalnych o wartości nominalnej 48,9 mln zł.
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5.2.2.3. Długoterminowe instrumenty dłużne emitowane przez banki

5.2.2.3.1. Długoterminowe bankowe papiery dłużne301
Wielkość rynku
Po okresie spadku w latach 2008-2010, wartość zobowiązań banków krajowych z tytułu emisji
długoterminowych papierów dłużnych (DBPD) istotnie wzrosła w kolejnych latach. Skala
finansowania działalności banków środkami pozyskanymi z emisji długoterminowych papierów
dłużnych jest jednak w Polsce nadal niewielka. Udział DBPD w pasywach sektora bankowego
wyniósł około 1,4% (w 2012 wynosił około 1,3%), zaś w przypadku banków emitentów – około
1,9%. Emisje DBPD pozostają relatywnie drogim źródłem finansowania, a rozwój krajowego
rynku tych instrumentów ograniczają bariery o charakterze prawnym i podatkowym302.
Wartość emisji DBPD przeprowadzonych w 2013 r. była niższa niż 2012 r. (odpowiednio 7,4 i
8,1 mld zł). Jednocześnie zmniejszyła się liczba banków krajowych pozyskujących finansowanie
w ten sposób. Nowe emisje przeprowadziło 15 banków komercyjnych, 1 bank hipoteczny oraz
3 banki spółdzielcze. Banki spółdzielcze emitowały wyłącznie obligacje podporządkowane
w celu podwyższenia funduszy uzupełniających. Zadłużenie sektora bankowego z tytułu DBPD
na koniec 2013 r. wyniosło 20 mld zł (wykres 5.2.21).
Wykres 5.2.21. Zobowiązania banków krajowych z tytułu emisji długoterminowych papierów
dłużnych na rynku krajowym w latach 2010-2013 (wg stanu na koniec okresów)
25
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10
2010

2011
2012
2013
Wartość zadłużenia sektora bankowego z tytułu emisji DBPD na rynek krajowy - lewa oś
Udział DBPD w zobowiązaniach banków krajowych z tytułu emisji w Polsce - prawa oś

Źródło: NBP.

W podrozdziale analizowane są długoterminowe bankowe papiery dłużne wyemitowane na rynku krajowym
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.
302 Szerzej w: Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 r., Warszawa 2013, NBP, s. 246.
301
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Około 62% wartości DBPD wprowadzonych na rynek w 2013 r. stanowiły obligacje. Struktura
terminowa DBPD wskazuje na dalszy wzrost udziału instrumentów o pierwotnym terminie
wykupu powyżej 5 lat (tabela 5.2.8). Wydłużanie przez banki krajowe średniego terminu
wymagalności zobowiązań z tytułu DBPD jest korzystne z punktu widzenia wymogów
dotyczących stabilności źródeł finansowania, które mają być wprowadzone w regulacjach
europejskich CRD IV/CRR.
Tabela 5.2.8. Struktura terminowa DBPD emitowanych w Polsce przez banki krajowe w latach
2010-2013 (w % wg stanu na koniec okresów)
2010

2011

2012

2013

8,3

26,5

21,4

10,1

Od 2 do 5 lat (włącznie)

88,1

60,9

44,0

52,7

Od 5 do 10 lat (włącznie)

0,8

12,3

34,0

36,9

Powyżej 10 lat

2,7

0,3

0,6

0,3

Pierwotne terminy wykupu
Od 1 roku do 2 lat (włącznie)

Źródło: NBP.

W 2013 r. istotnie wzrosła wartość długoterminowych papierów dłużnych emitowanych na
krajowym rynku przez banki zagraniczne (tabela 5.2.9). W KDPW zarejestrowane zostały nowe
emisje certyfikatów strukturyzowanych trzech instytucji kredytowych spoza Polski, co
przełożyło się na znaczny wzrost wartości tych instrumentów w obrocie na krajowym rynku.
Udział emitentów zagranicznych na rynku DBPD wzrósł w 2013 r. do około 12%.
Tabela 5.2.9. Wielkość krajowego rynku długoterminowych instrumentów dłużnych banków w
latach 2010-2013 (w mln zł, wg stanu na koniec okresów)
2010

2011

2012

2013

Banki krajowe

4 397,5

9 541,5

17 198,0

EBI

1 440,0

490,0

490,0

275,0

927,4

763,2

799,3

2 386,4

6 764,9

10 794,7

18 487,3

22 666,0

Zagraniczne instytucje kredytowe
Ogółem

20 004,6

Źródło: NBP i KDPW.

Rynek wtórny i inwestorzy
Wartość DBPD znajdujących się w obrocie poza rynkiem zorganizowanym wynosiła na koniec
2013 r. około 10,5 mld zł (co stanowi ponad połowę wartości zadłużenia banków krajowych
z tytułu tych instrumentów). W porównaniu z poprzednimi latami struktura podmiotowa
nabywców DBPD skierowanych na rynek OTC była bardziej zdywersyfikowana (wykres 5.2.22).
Informacje na temat wartości transakcji na tym rynku nie są dostępne.
Na koniec 2013 r. na platformie Catalyst notowane były obligacje 9 banków komercyjnych oraz
22

banków

spółdzielczych,

o łącznej

wartości

9,5 mld zł. Obrót

nimi

odbywał

się

w alternatywnym systemie obrotu (ASO) organizowanym przez GPW (przeznaczonym dla
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inwestorów detalicznych) oraz w ASO prowadzonym przez BondSpot. W analizowanym okresie
wzrosła płynność tego rynku – dokonano na nim około 11,1 tys. transakcji o wartości 1,2 mld zł
(w 2012 r. liczba transakcji wyniosła około 5,5 tys., zaś ich wartość – 0,2 mld zł).
W przeciwieństwie do 2012 r. zdecydowaną większość stanowiły transakcje obligacjami banków
komercyjnych (około 85%).
Wykres 5.2.22. Inwestorzy na rynku OTC długoterminowych papierów dłużnych banków
krajowych w latach 2010-2013 (wg stanu na koniec okresów)
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Źródło: opracowano na podstawie danych uzyskanych od grupy banków pełniących funkcję depozytariusza
emisji.

5.2.2.3.2. Listy zastawne
Zgodnie z obowiązującymi regulacjami listy zastawne mogą być emitowane jedynie przez banki
hipoteczne303 i Bank Gospodarstwa Krajowego304. Wyróżnia się dwa rodzaje listów zastawnych:
hipoteczne listy zastawne zabezpieczone hipotekami na kredytowanych nieruchomościach oraz
publiczne listy zastawne, w przypadku których podstawą emisji są wierzytelności banku 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 2013 r. działalność w Polsce prowadziły dwa banki hipoteczne: BRE Bank Hipoteczny, który
29 listopada 2013 r. zmienił nazwę na mBank Hipoteczny, oraz Pekao Bank Hipoteczny. Ponadto

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz.U. z 2003 r., nr 99, poz. 919).
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 2013 r. nie przeprowadził on żadnej emisji tego rodzaju dłużnych papierów
wartościowych.

303
304
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w formie oddziału instytucji kredytowej funkcjonował bank Nykredit Realkredit A/S Oddział
w Polsce305.
Wielkość rynku
Dynamika akcji kredytowej w sektorze banków hipotecznych obniżyła się w 2013 r., co
przyczyniło się do ograniczenia ich zapotrzebowania na finansowanie przez emisje listów
zastawnych. Wartość zobowiązań z tytułu emisji tych papierów dłużnych wzrosła o około 5%
i osiągnęła na koniec grudnia 3,3 mld zł (wykres 5.2.23). W 2013 r. na rynku uplasowano 5 emisji
listów zastawnych, zaś ich wartość wyniosła 0,5 mld zł (w 2012 r. banki hipoteczne dokonały
dziewięciu emisji tych instrumentów o wartości 1,2 mld zł). Wszystkie emisje przeprowadzone
były w trybie oferty publicznej i dotyczyły hipotecznych listów zastawnych. Większość listów
zastawnych wprowadzonych na rynek pierwotny była nominowana w euro (cztery emisje
o łącznej wartości 0,4 mld zł), zaś reszta w złotych. Wyemitowane papiery dłużne miały zmienne
oprocentowanie, z wyjątkiem jednej emisji w euro.
Wykres 5.2.23. Zadłużenie banków hipotecznych z tytułu emisji listów zastawnych w Polsce
w latach 2010-2013, wg stanu na koniec kwartałów
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Źródło: NBP.

Trzeci rok z rzędu wzrosło znaczenie listów zastawnych jako źródła finansowania banków
hipotecznych (wykres 5.2.24). Przyczyniły się do tego zarówno nowe emisje listów zastawnych
w 2013 r., jak i dalszy spadek wartości zobowiązań tych banków wobec sektora finansowego.
Dodatkowym czynnikiem wpływającym na tę zmianę było istotne ograniczenie wartości
zadłużenia z tytułu emisji obligacji (zobowiązania z tego tytułu obniżyły się o około 45%
w porównaniu z końcem 2012 r.). Obserwowane zmiany struktury zobowiązań banków
hipotecznych zmniejszają ich uzależnienie od finansowania pożyczkami od podmiotów
Nykredit Realkredit A/S Oddział w Polsce zaprzestał udzielania kredytów hipotecznych w listopadzie 2008 r.
i aktualnie zajmuje się wyłącznie obsługą kredytów udzielonych we wcześniejszym okresie działalności.

305
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powiązanych kapitałowo. Pożyczki te stopniowo są zastępowane środkami pozyskiwanymi
z emisji listów zastawnych.
Wykres 5.2.24. Struktura pasywów banków hipotecznych w latach 2010-2013
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Źródło: NBP.

Rynek wtórny i inwestorzy
Obrót wtórny listami zastawnymi odbywał się wyłącznie na rynkach regulowanych
funkcjonujących w ramach platformy Catalyst: na rynku regulowanym GPW przeznaczonym dla
inwestorów

detalicznych

oraz

na

hurtowym

pozagiełdowym

rynku

regulowanym

organizowanym przez BondSpot. W 2013 r. wzrosły obroty na rynku wtórnym, choć jego
płynność była nadal niska. Na platformie Catalyst dokonano 93 transakcji listami zastawnymi
o wartości około 777,5 mln zł. Ze sprawozdań finansowych krajowych instytucji finansowych
wynika, że na koniec 2013 r. istotnymi grupami inwestorów na rynku listów zastawnych były
banki krajowe, podmioty zagraniczne oraz OFE.

5.2.2.4. Obligacje przedsiębiorstw306
Wielkość rynku
Wartość

emisji

długoterminowych

papierów

dłużnych

przedsiębiorstw

(DPDP)

przeprowadzonych w 2013 r. wyniosła 15,8 mld zł i była o 2,9 mld zł większa niż w 2012 r.307

306

Rynek obligacji przedsiębiorstw obejmuje obligacje emitowane w Polsce przez następujące kategorie
podmiotów (według klasyfikacji ESA 1995): przedsiębiorstwa niefinansowe, pozostałe instytucje pośrednictwa
finansowego oraz pomocnicze instytucje finansowe. W niniejszym rozdziale określenia DPDP (długoterminowe
papiery dłużne przedsiębiorstw) i obligacje przedsiębiorstw są stosowane zamiennie.
307 Zaprezentowane informacje o wielkości rynku DPDP zostały opracowane na podstawie danych NBP, Fitch
Polska, KDPW oraz KNF. Mogą one nie obejmować wszystkich emisji obligacji długoterminowych
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Jednocześnie odnotowano wzrost zadłużenia przedsiębiorstw z tytułu emisji obligacji
długoterminowych (tabela 5.2.10.). Udział DPDP w całym rynku nieskarbowych papierów
dłużnych w Polsce nie zmienił się istotnie i wyniósł 32,2%. Na koniec 2013 r. obrocie znajdowały
się obligacje około 240 przedsiębiorstw, w tym blisko 60 nowych emitentów.
Tabela 5.2.10. Zadłużenie z tytułu DPDP oraz wartość nowych emisji w latach 2010-2013
(w mld zł)
Wartość zadłużenia

2010

2011

2012

2013

21,6

29,7

32,3

37,8

Wartość nowych emisji, w tym:

9,4

13,2

12,9

15,8

- w trybie oferty publicznej

0,7

1,0

0,7

2,1

Źródło: szacunki na podstawie danych NBP, Fitch Polska, KDPW, KNF.

Rozwojowi krajowego rynku obligacji sprzyjała poprawa warunków makroekonomicznych, w
tym zwłaszcza wzrost zamówień oraz produkcji, które zachęcały przedsiębiorstwa do
zwiększania inwestycji w nowe składniki majątku oraz modernizowania posiadanych
aktywów308. Podobnie jak w 2012 r. najwyższą aktywność inwestycyjną wykazywały
przedsiębiorstwa z branży energetycznej309, które były jednymi z najbardziej aktywnie
pozyskujących finansowanie na rynku DPDP.
W Polsce relacja zadłużenia z tytułu emisji DPDP do PKB wyniosła 2,3%. Wskaźnik ten był
znacznie niższy niż w strefie euro, gdzie wynosił 42,1%, przy czym poziom rozwoju rynków
obligacji przedsiębiorstw w poszczególnych krajach strefy euro istotnie się różnił (wykres
5.2.25.). W 2013 r. kontynuowany był tam dynamiczny wzrost zadłużenia z tytułu obligacji highyield, które nie posiadają ratingu inwestycyjnego i charakteryzują się wysokim ryzykiem
kredytowym310. Rozwojowi tego segmentu rynku obligacji sprzyjały niskie rynkowe stopy
procentowe, przekładające się na rosnący popyt inwestorów na instrumenty umożliwiające
osiągnięcie atrakcyjnych stóp zwrotu.

przedsiębiorstw przeprowadzonych w trybie oferty niepublicznej. Niektórzy emitenci nie udzielają bowiem
informacji o emisjach obligacji dokonywanych w ramach grup kapitałowych.
308 Sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw w III kw. 2013 r., Nr 4/13, Warszawa 2013, NBP, s. 16.
309 Szybki monitoring NBP. Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu
koniunktury w IV kwartale 2013 r. oraz prognoz na I kwartał 2014, Nr 01/14, Warszawa 2014, NBP, s. 30.
310 Fitch 50 Europe, New York 2013, Fitch Ratings.
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Wykres 5.2.25. Wartość zadłużenia z tytułu DPDP w wybranych krajach UE na koniec 2013 r.
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Uwagi: pojęcie przedsiębiorstwa odnosi się do podmiotów definiowanych według ESA 1995 jako
przedsiębiorstwa niefinansowe oraz pozostałe 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 2013 r. (4,1472).
Źródło: opracowano na podstawie danych Statistical Data Warehouse EBC, Eurostat i NBP.

Struktura rynku
Na koniec 2013 r. zadłużenie z tytułu obligacji przedsiębiorstw notowanych na zorganizowanym
rynku Catalyst wyniosło 14,7 mld zł (9,9 mld zł rok wcześniej). W obrocie poza rynkiem
zorganizowanym znajdowały się DPDP o wartości około 23,1 mld zł, w tym obligacje
przychodowe (894,5 mln zł) oraz obligacje zamienne (180,4 mln zł). W strukturze nowo
wyemitowanych obligacji przedsiębiorstw przeważały instrumenty skierowane do obrotu na
rynek zorganizowany ASO GPW lub ASO BondSpot, funkcjonujące w ramach platformy
Catalyst. Ich wartość wyniosła 6,4 mld zł i stanowiła około 41% emisji brutto DPDP
przeprowadzonych w 2013 r.
Wartość emisji obligacji przedsiębiorstw zorganizowanych w trybie oferty publicznej istotnie
zwiększyła się (z 0,7 mld zł w 2012 r. do 2,1 mld zł w 2013 r.). Wzrost ten był jednak w głównej
mierze efektem dużych emisji dokonanych przez dwa przedsiębiorstwa. Emisje DPDP we
wspomnianym trybie przeprowadziło łącznie 16 przedsiębiorstw, z czego połowa już wcześniej
pozyskiwała środki na krajowym rynku kapitałowym – ich akcje były notowane na GPW lub
NewConnect. Wśród emitentów takich obligacji była jedna z największych spółek z branży
paliwowej, która – podobnie jak GPW rok wcześniej – skierowała do klientów indywidualnych w
ofercie publicznej obligacje o niskiej wartości nominalnej pojedynczego instrumentu (100 zł). W
przypadku każdej serii (łącznie było ich 4) popyt zgłaszany przez inwestorów detalicznych
przewyższał oferowaną podaż i dochodziło do skrócenia okresu subskrypcji oraz redukcji
zapisów. Obligacje te zostały także wprowadzone do obrotu na platformie Catalyst, na Rynek
Regulowany GPW.
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W 2013 r. zmieniono przepisy dotyczące organizacji emisji obligacji w trybie oferty publicznej 311.
Minimalna wartość papierów wartościowych nabywanych przez każdego z inwestorów, która
umożliwia przeprowadzenie emisji we wspomnianym trybie bez konieczności przygotowania
memorandum informacyjnego, została zwiększona z 50 do 100 tys. euro. Ponadto wprowadzono
konieczność zawiadomienia KNF o zamiarze przeprowadzenia akcji promocyjnych takich emisji
(w tym m.in. o treści mającej podlegać rozpowszechnieniu). W rezultacie zmniejszyło się grono
potencjalnych inwestorów indywidualnych, którzy mogliby nabyć takie obligacje.
Udział złotego w strukturze walutowej DPDP (według wartości zadłużenia z tytułu ich emisji na
rynek krajowy) wynosił ponad 95%. Większość tych instrumentów stanowiły obligacje o
zmiennym oprocentowaniu. Przeważnie zależało ono od stawki referencyjnej WIBOR 6M.
Rynek obligacji przedsiębiorstw w Polsce charakteryzuje się relatywnie dużym stopniem
koncentracji. W 2013 r. pięć największych emisji (o wartości co najmniej 1 mld zł każda)
stanowiło łącznie ponad 35% wartości DPDP wprowadzonych do obrotu. Największa emisja o
wartości 1,5 mld zł została zorganizowana w trybie oferty niepublicznej dla spółki z branży
transportu kolejowego i w całości objął ją BGK. Uzyskane w ten sposób środki przeznaczono na
realizację rządowego programu inwestycji infrastrukturalnych. Innymi dużymi emitentami
DPDP były aktywne na tym rynku w ubiegłych latach spółki z branży energetycznej, górniczej i
usług multimedialnych. Można oczekiwać, że w związku z realizacją wieloletnich programów
inwestycyjnych przedsiębiorstwa z branży energetycznej będą nadal aktywnymi emitentami
DPDP. Potwierdzają to także nowe programy emisji obligacji podpisane w 2013 r. przez spółki z
tej branży.
Około 65% wartości DPDP wyemitowanych w 2013 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 24%, a obligacji o terminie wykupu powyżej 10 lat
około 12%. Najdłuższy pierwotny termin zapadalności miały 17- letnie obligacje spółki celowej
powołanej przez jedno z miast.
Obsługą emisji DPDP zajmowały się głównie banki o ugruntowanej pozycji w segmencie
bankowości korporacyjnej. Największymi organizatorami emisji DPDP były: Bank Pekao, BGK,
PKO BP oraz mBank. W 2013 r. przygotowali oni emisje o wartości około 8,0 mld zł, tj. około 50%
DPDP sprzedanych na rynku pierwotnym. Ponadto obsługą emisji tych instrumentów
zajmowały się domy maklerskie, które zorganizowały emisje DPDP o wartości około 1,7 mld zł.

Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 433). Więcej na temat tych zmian w rozdz. 2.
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Rynek wtórny i inwestorzy
W 2013 r. następował dalszy rozwój platformy Catalyst. Na koniec grudnia w obrocie na tej
platformie znajdowały się obligacje około 125 przedsiębiorstw, w tym 38 nowych emitentów.
Podobnie jak w 2012 r., większość obligacji była notowana w alternatywnych systemach obrotu
(tabela 5.2.11.).
Tabela 5.2.11. Obligacje przedsiębiorstw na platformie Catalyst w 2013 r.
Rynek

ASO

Rynek
regulowany

Wartość
notowanych
obligacji (mld zł)

Liczba emitentów

Wartość obrotów
pakietowych i
sesyjnych (mld zł)

2012

2013

2012

2013

2012

2013

BondSpot

6,60

12,63

16

63

1,10

0,19

Giełda Papierów Wartościowych

1,00

5,58

60

99

0,42

0,54

Bondspot i Giełda Papierów
Wartościowych

1,90

4,34

40

40

-

-

BondSpot

0,01

1,00

1

1

0

0

Giełda Papierów Wartościowych

0,06

1,06

3

4

0,06

0,21

Uwagi:

1. obligacje notowane jednocześnie na obu rynkach,
2. w tabeli nie uwzględniono informacji o obligacjach podmiotów autoryzowanych oraz o obligacjach
GPW, które zostały wprowadzone do obrotu w ASO BondSpot i na Rynku Regulowanym GPW
(wartość emisji tych obligacji wyniosła 245 mln zł).
Źródło: opracowano na podstawie danych dostępnych na stronie Catalyst, www.gpwcatalyst.pl.

Wartość transakcji na platformie Catalyst, których przedmiotem były obligacje przedsiębiorstw,
spadła z 1,6 mld zł w 2012 r. do 0,9 mld zł w 2013 r. Czynnikiem przyczyniającym się do małych
obrotów na tym rynku zorganizowanym był brak możliwości składania zleceń kupna lub
sprzedaży papierów wartościowych przez banki niemające zezwolenia na prowadzenie
działalności maklerskiej. Natomiast w przypadku banków posiadających wyodrębnione
organizacyjnie biura maklerskie zlecenia mogły być składane jedynie przez pracowników tych
biur, a nie przez pracowników departamentów rynków finansowych, które zajmują się obsługą
emisji DPDP.
Ponad 90% transakcji obligacjami przedsiębiorstw na platformie Catalyst zostało zawartych na
rynkach prowadzonych przez GPW. Najwięcej transakcji dokonywano na obligacjach
wyemitowanych w trybie oferty publicznej przez spółki notowane na Głównym Rynku GPW,
przy czym około 17% obrotów dotyczyło obligacji tylko jednej spółki. Inwestorzy interesowali się
przede wszystkim obligacjami dużych przedsiębiorstw o ugruntowanej pozycji rynkowej oraz
emisjami o wysokiej wartości. Wyjątkiem były obligacje jednej ze spółek deweloperskich. Duże
obroty tymi instrumentami były związane z operacjami spekulacyjnymi, wynikającymi z
pogarszającej się sytuacji finansowej tego emitenta.
Rozwojowi platformy Catalyst nie sprzyjało niedotrzymanie warunków emisji przez kolejnych
emitentów. Dwie spółki, których obligacje były notowane na tej platformie, zostały postawione w
stan upadłości likwidacyjnej. Kilka innych z opóźnieniem wypłaciło kupony odsetkowe, a w
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przypadku jednej organizator rynku zdecydował o zawieszeniu notowań jej obligacji.
Narzędziem, które może być przydatne dla inwestorów przy dokonywaniu inwestycji w
obligacje przedsiębiorstw notowane na platformie Catalyst, jest indeks mBank PCBI (ramka
5.2.1).

Ramka 5.2.1. Indeks obligacji korporacyjnych mBank PCBI (Polish Corporate Bond Index)
Indeks mBank PCBI przedstawia zmiany całkowitej stopy zwrotu z inwestycji w najbardziej płynne
obligacje przedsiębiorstw emitowane w Polsce i wprowadzana do obrotu na rynku zorganizowanym.
Pierwsza publikacja tego indeksu miała miejsce w październiku 2013 r. z danymi począwszy od 28
września 2012 r.
W skład mBank PCBI mogą wchodzić obligacje nominowane w PLN (o stałym lub zmiennym
oprocentowaniu) wyemitowane przez podmioty zarejestrowane w Polsce i notowane na platformie
transakcyjnej Catalyst (zarówno ASO, jak i rynku regulowanym). Do indeksu nie mogą być włączane
obligacje zamienne, zerokuponowe, indeksowane inflacją, a także listy zastawne, obligacje skarbowe
oraz komunalne. Aby dana seria obligacji była uwzględniona w indeksie ich wartość pozostająca w
obrocie musi wynosić co najmniej 10 mln zł, a pierwotny termin zapadalności co najmniej 2 lata.
Ponadto całkowita wartość nominalna pozostających w obrocie wszystkich serii obligacji jednego
emitenta nie może przekraczać 100 mln zł. Wśród kryteriów kwalifikacji do indeksu nie ma wymogu
dotyczącego posiadania odpowiedniej oceny ratingowej, jednak administratorzy indeksu mogą usunąć
z niego obligacje nieobsługiwane lub takie, których emitenci są zagrożeni niewypłacalnością. W
grudniu 2013 r. w skład indeksu wchodziły 34 serie obligacji 26 emitentów, w tym 22 przedsiębiorstw i
4 banków.
Wykres I. Wartość indeksu mBank PCBI w okresie wrzesień 2012 – grudzień 2013
pkt
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Źródło: Thomson Reuters.

Wartość bazowa indeksu wynosi 100. Do wyznaczenia wartości indeksu wykorzystuje się ceny
obligacji, po których zostały zawarte ostatnie transakcje w dniu sesyjnym (kursy zamknięcia dla
obligacji wchodzących w skład indeksu). Administrator może jednak uznać kurs zamknięcia za
niereprezentatywny i ustalić indeks na podstawie: ceny średniej obliczonej na podstawie ceny kupna,
lub kupna i sprzedaży dla tych obligacji, cen porównywalnych instrumentów, alternatywnych metod
lub opinii samego administratora indeksu. Indeks jest ważony wartością rynkową obligacji (z
uwzględnieniem narosłych odsetek), a obliczenie wag następuje pierwszego dnia sesyjnego miesiąca,
na podstawie cen z ostatniego dnia sesyjnego poprzedniego miesiąca.
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Obrót obligacjami emitowanymi w trybie oferty niepublicznej i kierowanymi na rynek OTC
organizowały banki zajmujące się obsługą ich emisji. Prowadziły one również ewidencję tych
papierów 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 pod względem udziału
grupą inwestorów na rynku DPDP. Instrumenty te były bowiem często wykorzystywane do
transferu środków w ramach grup kapitałowych od podmiotów dysponujących nadwyżką
finansową do podmiotów poszukujących finansowania (emisje wewnątrzgrupowe).
Wzrost udziału funduszy inwestycyjnych w strukturze nabywców DPDP wynikał przede
wszystkim z rosnącego napływu środków do funduszy specjalizujących się w inwestowaniu na
rynku nieskarbowych instrumentów dłużnych. Zaangażowanie w instrumenty emitowane przez
duże przedsiębiorstwa zmniejszały OFE. Jednocześnie fundusze te chętniej inwestowały w
obligacje o wyższym oprocentowaniu, w tym zwłaszcza w papiery dłużne deweloperów.
Wykres 5.2.26. Nabywcy DPDP wprowadzonych do obrotu na rynku OTC (stan na koniec roku)
2012 r.

2013 r.
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Źródło: opracowano na podstawie danych NBP uzyskanych od grupy banków pełniących funkcję
depozytariusza emisji.

5.2.3. Rynek instrumentów udziałowych
Rynek instrumentów udziałowych w Polsce obejmuje akcje, prawa do akcji (PDA), prawa
poboru, certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły uczestnictwa ETF. W 2013 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 2013 r. wyniosła 851,8 mld zł (745,1 mld zł rok wcześniej).
Tak jak w poprzednich latach obrót akcjami w Polsce był skoncentrowany na Głównym Rynku
GPW, na którym notowano akcje 450 spółek (o 12 więcej niż na koniec 2012 r.). Transakcje
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przeprowadzone na tym rynku stanowiły ponad 99% obrotów akcjami na krajowych rynkach
zorganizowanych. Rozwój rynku NewConnect stracił wyraźnie swoją dynamikę. Na koniec
grudnia notowano na nim akcje 445 spółek (o 16 więcej niż rok wcześniej).
W krajach o rozwiniętych systemach finansowych rynek główny (regulowany) instrumentów
udziałowych oraz ASO są najczęściej organizowane przez ten sam podmiot i łącznie
uwzględniane w statystykach giełd, w ramach których funkcjonują. Z tego względu porównania
GPW z giełdami w innych krajach uwzględniają łącznie Główny Rynek GPW i NewConnect. Pod
względem średniej dziennej wartości transakcji GPW zalicza się do relatywnie małych giełd w
Europie. Obroty na największych europejskich giełdach (LSE, NYSE Euronext, Deutsche Boerse)
były bowiem kilkadziesiąt razy wyższe (tabela 5.2.12). Płynność 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.
Jedną z przyczyn małej płynności rynku akcji organizowanego przez GPW było to, że w obrocie
na nim 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 2013 r. wyniosła
235,3 mln USD i była ponad ośmiokrotnie niższa niż średnia kapitalizacja spółek notowanych na
innych giełdach europejskich (2 bln 004,7 mln USD)312. 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 PwC313 wskazują, że pod względem liczby pierwotnych ofert akcji GPW uplasowała się na
drugim 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. Pomimo, że średnia
wartość pierwotnej oferty akcji na tych rynkach w 2013 r. wzrosła do 21,0 mln euro, z

Średnia kapitalizacja spółek notowanych na giełdach europejskich uwzględnia rynki ujęte w tabeli 5.2.12. z
pominięciem GPW.
313 Na podstawie raportu PwC: IPO Watch Europe Annual Review 2013, dostępnego na stronie: http://www.pwc.pl/
pl/ipo-watch-europe/index.jhtml
312
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7,0 mln euro w 2012 r., kolejny rok z rzędu było to znacznie mniej niż na innych rynkach
europejskich, gdzie wyniosła ona 118,8 mln euro314.
Tabela 5.2.12. Główne wskaźniki wybranych giełd europejskich w latach 2010-2013
2010
Giełda

Athens Stock Exchange

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Kapitalizacja krajowych spółek

Liczba notowanych spółek1

(w mld USD)

280

272

265

251

67,6

33,8

44,9

82,6

3 345

3 276

3 200

3 245

1 171,6

1 031,0

995,1

1 116,6

52

54

52

50

27,7

18,8

20,8

19,4

Deutsche Boerse

765

746

747

720

1 429,7

1 184,5

1 486,3

1 936,1

IMKB

339

264

243

236

307,1

197,1

315,2

195,7

2 966

2 886

2 767

2 736

3 613,1

3 266,4

3 396,5

4 429,0

BME Spanish Exchanges
Budapest Stock Exchange

LSE Group
NASDAQ OMX Nordic

778

773

751

755

1 042,2

842,1

995,7

1 269,2

1 135

1 112

1 073

1 062

2 930,1

2 446,8

2 832,2

3 583,9

Oslo Bors

239

238

228

216

295,3

220,9

242,8

265,4

SIX Swiss Exchange

296

280

268

272

1 229,4

1 089,5

1 233,4

1540,7

Warsaw Stock Exchange

585

777

867

895

190,7

138,2

177,4

204,5

Wiener Stock Exchange

110

105

99

102

126,0

85,3

106,0

117,7

NYSE Euronext (Europe)

Średnia dzienna wartość transakcji
(w mln USD)
Athens Stock Exchange

Wskaźnik obrotu akcjami spółek
krajowych (w%)2

171,9

108,0

65,1

100,2

49,3

41,8

42,0

35,1

5 315,5

4 755,1

3 399,2

3 620,6

117,2

100,0

89,5

86,8

102,6

75,7

44,6

43,0

92,5

70,5

51,3

51,1

Deutsche Boerse

6 375,2

6 812,7

5 123,2

5 468,0

119,3

119,6

92,0

77,1

IMKB

1 642,4

1 601,3

1 424,9

1 497,4

152,9

156,2

138,7

171,6

10 782,5

11 081,0

8 849,4

9 148,3

76,1

67,3

55,7

50,6

NASDAQ OMX Nordic

2 939,2

3 224,4

2 354,1

2 562,2

79,7

79,6

59,3

52,5

NYSE Euronext (Europe)

7 838,0

8 270,1

6 286,0

6 754,2

76,5

72,6

60,6

52,5

Oslo Bors

1 042,4

967,1

607,0

478,6

94,1

72,7

48,6

40,2

SIX Swiss Exchange

3 110,8

3 473,3

2 381,2

2 827,0

73,5

72,0

50,9

47,9

Warsaw Stock Exchange

273,3

341,0

244,0

297,5

41,5

46,3

36,8

38,3

Wiener Stock Exchange

195,1

170,0

96,5

107,9

44,9

36,4

24,8

23,5

BME Spanish Exchanges
Budapest Stock Exchange

LSE Group

Liczba notowanych spółek obejmuje spółki krajowe i zagraniczne z wyłączeniem tytułów uczestnictwa
funduszy inwestycyjnych notowanych na głównych rynkach akcji oraz w ASO.
2 Wskaźnik obrotu akcjami spółek krajowych jest liczony jako suma relacji miesięcznych obrotów akcjami spółek
krajowych do kapitalizacji tych spółek na koniec miesiąca.
1

Źródło: WFE.

Średnia wartość pierwotnych ofert akcji na giełdach europejskich została wyliczona dla rynków wymienionych
na wykresie 5.2.27 z wyłączeniem GPW. Dane PwC obejmują pierwotne oferty akcji w trybie publicznym i
prywatnym przeprowadzone na wszystkich rynkach organizowanych przez daną giełdę.
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Wykres 5.2.27. Pierwotne oferty akcji na wybranych rynkach europejskich w 2013 r.
mld EUR
15

14,4

125

12

100

9

75

6

50
3,0

3

2,4

1,3

1,1

0,9

0,9

25
0,7

Wartość IPO - lewa oś

Swiss Exchange

NASDAQ OMX NE

Oslo Bors

GPW

Borsa Italiana

Deutsche Boerse

NYSE Euronext

0
LSE Group

0

Liczba IPO - prawa oś

Uwaga: dane obejmują łączną wartość i liczbę pierwotnych ofert akcji w trybie publicznym i prywatnym 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
pierwszego rynku na drugi.
Źródło: IPO Watch Europe Annual Review 2013,PwC.

Wielkość Głównego Rynku GPW
Rozwój Głównego Rynku GPW zależy w dużej mierze od tendencji cenowych na światowych
rynkach akcji, a także od związanego z nimi zainteresowania inwestowaniem na warszawskiej
giełdzie i pozyskiwaniem kapitału w drodze emisji instrumentów udziałowych (tabela 5.2.13).
Na sytuację na rynkach akcji wpływała przede wszystkim niepewność co do momentu i zakresu
zmiany dotychczasowej polityki pieniężnej przez Rezerwę Federalną. W czerwcu 2013 r. prezes
tego banku centralnego zapowiedział, że jeśli sytuacja gospodarcza w Stanach Zjednoczonych
będzie poprawiać się zgodnie z prognozami, to już w II połowie 2013 r. Rezerwa Federalna
ograniczy zakup obligacji realizowany w ramach programu quantitative easing. W reakcji na tę
deklarację doszło do dynamicznych spadków cen na światowych rynkach akcji (w ciągu jednej
sesji indeks S&P500 stracił 2,5%) oraz pogłębienia odpływu kapitału z rynków wschodzących
(wykres 5.2.28). Na GPW inwestorzy sprzedawali głównie akcje największych spółek (WIG i
WIG20 spadły, odpowiednio, o 3,9% i 4,8%), co mogło mieć związek z dużym zaangażowaniem
nierezydentów w ich akcjonariacie. Decyzja Rezerwy Federalnej z 18 września 2013 r. o
pozostawieniu dotychczasowej skali skupu aktywów odsunęła w czasie oczekiwane zacieśnienie
polityki pieniężnej. Wzmocniło to obserwowaną od początku roku tendencję wzrostową cen na
rozwiniętych rynkach akcji – indeksy amerykańskie (m.in. S&P500 i DJIA) oraz niektóre indeksy
europejskie (np. DAX) notowały historycznie wysokie poziomy.
Na ceny akcji na krajowym rynku kapitałowym duży wpływ miały również czynniki lokalne,
które determinowały istotne różnice w stopach zwrotu między indeksem dużych a indeksami
małych i średnich spółek. W 2013 r. WIG20 spadł o 7,0% co było zbieżne z tendencjami na
rynkach akcji krajów rozwijających się, natomiast indeksy sWIG80 i mWIG40 zanotowały silne
wzrosty – odpowiednio o 37,3% i 31,1% (wykres 5.2.28). Wynikało to z dużego napływu netto
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środków do krajowych funduszy akcji małych i średnich spółek. Negatywnie na rynek akcji
mogła z kolei oddziaływać niepewność co do ostatecznego wpływu zmian w systemie
emerytalnym na zaangażowanie OFE w akcjonariacie spółek krajowych notowanych na GPW.
Fundusze te miały bowiem istotny udział w ich kapitalizacji (21,0% na koniec grudnia 2013 r.).
Tabela 5.2.13. Główny Rynek GPW w latach 2010-2013
2010

2012

2013

796,5

642,9

734,0

840,8

- w tym spółek krajowych

542,6

446,2

523,4

593,5

Relacja kapitalizacji spółek krajowych do PKB (w %)

37,8

28,7

32,4

35,7

Liczba spółek na koniec roku

400

426

438

450

- w tym spółek zagranicznych

27

39

43

47

Liczba IPO

34

38

19

23

15,9

8,5

3,4

5,1

13

12

7

11

44,0

43,0

46,0

47,1

47 489,91

37 595,44

47 460,59

51 284,25

Wartość IPO (w mld zł)
Liczba spółek wycofanych z obrotu
Relacja wartości akcji w wolnym obrocie do kapitalizacji spółek
krajowych (w %)
Indeks WIG na koniec roku (w pkt)
Stopa zwrotu z indeksu WIG (w %)
Liczba rachunków inwestycyjnych na koniec roku (w tys.)
1

2011

Kapitalizacja na koniec roku (w mld zł)1

18,8

-20,8

26,2

8,1

1 477

1 498

1 509

1 495

Kapitalizacja wszystkich spółek notowanych na Głównym Rynku GPW (krajowych i zagranicznych).

Źródło: Bloomberg, GPW, GUS, KDPW.

Wykres 5.2.28. Wybrane indeksy giełdowe w latach 2012-2013
pkt
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Uwaga: szeregi zostały znormalizowane do 100 pkt na 31 grudnia 2012 r.
Źródło: Bloomberg.

W 2013 r. indeksy cen akcji na innych giełdach Europy Środkowo-Wschodniej, podobnie jak w
przypadku indeksu szerokiego rynku WIG, miały niższe stopy zwrotu niż indeksy największych
światowych giełd. Wynikało to z globalnego odpływu kapitału z rynków wschodzących. Indeks
giełdy budapeszteńskiej BUX wzrósł o 2,2%, a indeks giełdy praskiej PX spadł o 4,8%.
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Wartość spółek krajowych i zagranicznych (w tym notowanych na zasadzie dual listing)
zwiększyła się w 2013 r. o 14,6% i na koniec grudnia wyniosła 840,8 mld zł. Kapitalizacja spółek
krajowych osiągnęła 593,5 mld zł, a jej relacja do PKB Polski przekroczyła 35,7% i była o 3,3 pkt
proc. wyższa niż na koniec 2012 r. Głównymi czynnikami, które korzystnie wpłynęły na
kapitalizację Głównego Rynku GPW, były wzrosty cen akcji, przede wszystkim małych i
średnich przedsiębiorstw, oraz wprowadzenie akcji nowych spółek na rynek (wykres 5.2.29).
Wykres 5.2.29. Dekompozycja zmian kapitalizacji Głównego Rynku GPW w latach 2010-2013
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Uwaga: z powodu braku danych nie uwzględniono akcji skupionych w celu umorzenia. Ze względu na zmianę
źródła od 2012 r. dane na temat wartości akcji nowych spółek wprowadzonych do obrotu oraz akcji spółek
wycofanych z obrotu nie są w pełni porównywalne z danymi dotyczącymi poprzednich okresów.
Źródło: opracowano na podstawie danych Bloomberg, GPW, KDPW i WFE.

Na koniec 2013 r. na Głównym Rynku GPW notowano akcje 450 spółek, czyli o 12 więcej niż na
koniec 2012 r. W analizowanym okresie do obrotu wprowadzono akcje 23 spółek, w tym pięciu
podmiotów zagranicznych i trzech Skarbu Państwa. Wartość tych spółek, liczona według cen z
końca grudnia, wyniosła 35,2 mld zł. Dane GPW i KDPW wskazują, że przez emisje akcji w
ofertach pierwotnych spółki krajowe i zagraniczne pozyskały w 2013 r. na tym rynku zaledwie
0,6 mld zł, czyli o połowę mniej niż rok wcześniej (wykres 5.2.30). Tak jak w poprzednich latach,
dotychczasowi udziałowcy częściej wykorzystywali IPO do zmniejszania zaangażowania w
akcjonariacie spółek niż do pozyskiwania kapitału dla spółki. Łączna wartość akcji sprzedanych
w ramach IPO na Głównym Rynku GPW przez ich dotychczasowych właścicieli wyniosła w
2013 r. 4,5 mld zł.
Dla kapitalizacji krajowego rynku akcji istotna była także duża skala emisji tych instrumentów
przez spółki już obecne na Głównym Rynku GPW (secondary public offering – SPO). Ich wartość w
2013 r. wyniosła 4,7 mld zł. Pozyskując kapitał z Głównego Rynku GPW, spółki przeprowadziły
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16 emisji praw do akcji oraz 5 emisji praw poboru315. Ponadto z obrotu na Głównym Rynku GPW
wycofano akcje 11 spółek, co przełożyło się do zmniejszenia kapitalizacji Głównego Rynku GPW
o 5,5 mld zł.. Przyczynami wycofania z obrotu były: decyzja akcjonariuszy o zniesieniu
dematerializacji akcji (5), upadłość likwidacyjna (4), fuzja (1) oraz anulowanie akcji (1).
Wykres 5.2.30. Emisje akcji na Głównym Rynku GPW w latach 2010-2013
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Źródło: GPW, KDPW.

W 2013 r. znacznie wzrosły obroty akcjami i PDA na Głównym Rynku GPW. W porównaniu z
poprzednim rokiem wartość wszystkich transakcji (sesyjnych i pakietowych) tymi instrumentami
zwiększyła się o 26,2%, do 256,1 mld zł (tabela 5.2.14). Inwestorzy przeprowadzili około
12,8 mln transakcji sesyjnych, czyli o 11,1% więcej niż w poprzednim roku. Na wzrost wartości
obrotów instrumentami udziałowymi mogła wpłynąć m.in. większa niż w 2012 r. oferta
prywatyzacyjna spółek Skarbu Państwa oraz skala transakcji OFE.
W rezultacie większej aktywności inwestorów w 2013 r. relacja wartości rocznych obrotów netto
akcjami i PDA do kapitalizacji spółek krajowych na koniec grudnia, będąca jednym ze
wskaźników płynności rynku akcji, wzrosła o 4,4 pkt proc. Jednocześnie z powodu wyższej

Skala emisji praw do akcji (PDA) 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 dotychczasowym akcjonariuszom na nabycie akcji nowej
emisji z zachowaniem dotychczasowego udziału w kapitale spółki.
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aktywności inwestorów zagranicznych i krajowych inwestorów instytucjonalnych, liczba
transakcji pakietowych wzrosła w 2013 r. do 3 932, z 3 403 w 2012 r.
Na koniec 2013 r. na Głównym Rynku GPW notowano 37 serii certyfikatów inwestycyjnych
wyemitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte oraz trzy serie tytułów uczestnictwa
ETF (mających odwzorowywać indeksy WIG20, S&P500, DAX). Wartość obrotów tymi
instrumentami spada od 2011 r, w 2013 r. wyniosła, odpowiednio, 53,3 mln zł i 169,4 mln zł.
Aktywność inwestorów na rynku wtórnym certyfikatów inwestycyjnych zależy przede
wszystkim od wartości 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 strategiami mającymi na celu replikowanie indeksów.
Tabela 5.2.14. Obroty akcjami i PDA na Głównym Rynku GPW w latach 2010-2013
2010

2011

2012

2013

Roczne obroty netto na rynku akcji i PDA (w mld zł)

234,3

268,1

202,9

256,1

- z tego obroty sesyjne (w mld zł)

206,9

250,6

187,6

220,2

- średnio na sesję (w mln zł)

926,0

1 068,3

814,8

1 037,0

48 393

55 343

46 374

51 918

43,2

60,1

38,8

43,2

Średnia liczba transakcji na sesję
Relacja wartości obrotów netto akcjami i PDA do kapitalizacji spółek
krajowych na koniec roku (w %)1
1

Obroty netto akcjami i PDA uwzględniają transakcje tymi instrumentami wyemitowanymi zarówno przez
spółki krajowe, jak i zagraniczne. Ze względu na relatywnie niewielkie obroty akcjami i PDA spółek
zagranicznych można przyjąć, że w przypadku spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku GPW
przedstawiona relacja dobrze obrazuje płynność obrotu tymi instrumentami.

Źródło: GPW.

Wielkość rynku NewConnect
Dynamiczny rozwój rynku NewConnect w pierwszych latach jego funkcjonowania wynikał z
dużego zapotrzebowania małych przedsiębiorstw na kapitał, który mogły pozyskać dzięki emisji
instrumentów udziałowych, oraz z zainteresowania dotychczasowych akcjonariuszy spółek
sprzedażą swoich udziałów, najczęściej połączoną z debiutem na tym rynku. Spadająca od 2011 r.
płynność rynku NewConnect (tabela 5.2.17) coraz bardziej zniechęcała jednak nowych
inwestorów do zaangażowania się w akcjonariat notowanych na nim spółek. Ponadto sprzedaż
akcji przez dotychczasowych uczestników rynku powodowała duży spadek cen tych
instrumentów, czego skutkiem było osiągnięcie przez indeks NCIndex historycznego minimum
w połowie 2013 r. (wykres 5.2.31). Jednocześnie obserwowano silny wzrost nowego indeksu NC
Index30, grupującego najbardziej płynne spółki notowane na rynku NewConnect. Wyższa
płynność akcji spółek wchodzących w jego skład przekładała się na większe zainteresowanie
uczestników rynku inwestycjami w te instrumenty.
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Tabela 5.2.15. Podstawowe wskaźniki rynku NewConnect w latach 2010-2013
2010

2011

2012

2013

Kapitalizacja na koniec roku (w mln zł)

5 138

- w tym spółek krajowych

4 971

8 488

11 088

11 028

8 384

10 805

10 445

Liczba spółek na koniec roku
Liczba pierwotnych ofert akcji

185

351

429

445

86

172

89

42

634,4

416,2

332,6

366,0

27,7

-34,4

-20,1

10,1

1 847

1 954

1 303

1 226

7,3

7,8

5,2

5,0

Średnia liczba transakcji na sesję

3 470

4 311

3 106

2 916

Średnia wartość pojedynczej transakcji (w zł)

2 104

1 806

1 685

1 702

Wartość NCIndex na koniec roku (w pkt)
Stopa zwrotu z NCIndex (w %)
Wartość obrotów netto akcjami i PDA w roku (w mln zł)
Średnia wartość obrotów netto akcjami i PDA na sesję (w mln zł)

Źródło: GPW.

Wykres 5.2.31. Indeksy rynku NewConnect w latach 2012-2013
pkt

150
140
130
120
110
100
90

NCIndex

12-2013

11-2013

11-2013

10-2013

09-2013

09-2013

08-2013

07-2013

07-2013

06-2013

05-2013

04-2013

04-2013

03-2013

02-2013

02-2013

01-2013

12-2012

12-2012

11-2012

10-2012

10-2012

09-2012

08-2012

07-2012

07-2012

06-2012

05-2012

05-2012

04-2012

03-2012

03-2012

02-2012

01-2012

01-2012

80

NCIndex30

Uwaga: szeregi zostały znormalizowane do 100 pkt na 31 grudnia 2012 r.
Źródło: Bloomberg.

W 2013 r. pomimo wzrostu cen akcji spółek notowanych na rynku NewConnect oraz
wprowadzenia akcji nowych spółek do obrotu na tym rynku, jego kapitalizacja nie zmieniła się
istotnie. Wynikało to z przejścia na Główny Rynek GPW siedmiu podmiotów, w tym dwóch o
relatywnie dużej wartości. Pod względem liczby debiutów rynek NewConnect utracił
zajmowaną od 2008 r. pozycję lidera i znalazł się na drugim miejscu w Europie wśród
alternatywnych systemów obrotu objętych raportem PwC IPO Watch Europe Annual Review. Z
kolei uwzględniając wartości debiutów zajął miejsce dziewiąte. Według danych KDPW w 2013 r.
wartość emisji akcji na tym rynku wyniosła 703,6 mln zł, z czego 95,4 mln zł przypadało na akcje
sprzedawane w ofertach pierwotnych. Średnia wartość tych ofert na rynku NewConnect,
obejmujących nowe emisje akcji oraz akcje starych emisji sprzedawane przez właścicieli spółek,
wyniosła w 2013 r. 2,5 mln zł.
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Niższe niż na Głównym Rynku GPW standardy przejrzystości informacyjnej emitentów
przyczyniły się do utrzymania dużego zainteresowania przedsiębiorstw debiutem na rynku
NewConnect. Spółki wprowadzające akcje na ten rynek przeprowadzały głównie prywatne
emisje, czyli oferty kierowane do wybranych inwestorów (spośród 42 debiutów jedynie dwa
stanowiły emisje publiczne). Przy emisjach prywatnych nie jest wymagane zatwierdzenie przez
KNF prospektu emisyjnego 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.
Niektóre spółki wprowadzały swoje akcje do obrotu na rynku NewConnect w celu uzyskania ich
wyceny rynkowej, poprawy wizerunku firmy lub umożliwienia akcjonariuszom częściowego
wyjścia z inwestycji w późniejszym terminie. W takich przypadkach wartość akcji oferowanych
w ramach pierwotnych ofert była bardzo niska – w 2013 r. w przypadku jednej ze spółek
wyniosła zaledwie 200 tys. zł.
Zakres informacji na temat kondycji ekonomiczno-finansowej, które musieli przekazywać
emitenci na rynku NewConnect w ramach raportów bieżących, był mniejszy niż w przypadku
spółek notowanych na Głównym Rynku GPW. Ograniczona przejrzystość informacyjna
wpływała na niższą aktywność inwestorów na rynku wtórnym. W 2013 r. obroty netto akcjami i
PDA nieznacznie spadły. Relacja rocznych obrotów akcjami i PDA notowanymi na tym rynku do
jego kapitalizacji na koniec roku wyniosła 11,1% (11,8% w 2012 r.) i była o 32,1 pkt proc. mniejsza
niż na Głównym Rynku GPW. Niższy poziom tego wskaźnika dla rynku NewConnect wiązał się
z niewielką wartością akcji pozostających w wolnym obrocie na tym rynku.
W celu poprawy płynności rynku wtórnego i ochrony inwestorów detalicznych, GPW
kontynuowała zapoczątkowane w 2012 r. zmiany regulaminu ASO NewConnect316, w tym
zaostrzanie wymogów wobec emitentów i autoryzowanych doradców. Przyczyniło się to do
wzrostu free float spółek krajowych notowanych na rynku NewConnect do 23,9% (z 18,0% na
koniec 2012 r.) oraz wykluczenia z obrotu akcji sześciu spółek nieprzestrzegających zasad i
wymogów wynikających ze zmienionego regulaminu. Aż dziewięć spółek przestało być
notowanych na NewConnect ze względu na ogłoszenie upadłości, a cztery z uwagi na
zagrożenie bezpieczeństwa obrotu. Wskazuje to, że działania GPW, mające na celu poprawę
wiarygodności emitentów na rynku NewConnect, były uzasadnione. W dłuższej perspektywie
powinny pozytywnie wpłynąć na rozwój tego rynku.
Uczestnicy rynków instrumentów udziałowych organizowanych przez GPW
Według danych NBP na koniec 2013 r. główną grupą inwestorów w segmencie akcji i PDA na
rynkach organizowanych przez GPW (Głównym Rynku GPW i NewConnect) były podmioty

316

Szerzej na temat zmian w regulaminie ASO NewConnect w rozdziale 3.3.
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krajowe317. Ich udział w kapitalizacji spółek krajowych, których akcje były notowane na tych
rynkach, wyniósł 54,8%. Wśród wspomnianych podmiotów najważniejszą grupę stanowili
inwestorzy instytucjonalni, głównie OFE i fundusze inwestycyjne. Na koniec 2013 r. OFE
utrzymywały w swych portfelach akcje i PDA emitentów krajowych notowane na rynkach
organizowanych przez GPW o wartości 115,8 mld zł (89,2 mld zł rok wcześniej), przy czym w
ciągu roku w ujęciu netto kupiły takie instrumenty udziałowe o wartości około 14,5 mld zł.
Wartość akcji i PDA emitentów krajowych znajdujących się w portfelach funduszy
inwestycyjnych na koniec 2013 r. wyniosła 33,0 mld zł.
W akcjonariacie spółek notowanych na rynkach zorganizowanych byli także inwestorzy
indywidualni i Skarb Państwa. Ich udziały w kapitalizacji tych przedsiębiorstw można szacować
na kilkanaście procent. Zaangażowanie Skarbu Państwa wynikało ze sposobu prywatyzacji
spółek za pośrednictwem GPW. Skarb Państwa z reguły wprowadza do obrotu na Głównym
Rynku GPW i sprzedaje jedynie część akcji prywatyzowanych przedsiębiorstw, zachowując
pakiet kontrolny, a następnie pozostaje inwestorem pasywnym, tzn. nie uczestniczy w obrocie
akcjami.
W 2013 r. wartość portfela nierezydentów oraz ich udział w kapitalizacji spółek notowanych na
rynkach organizowanych przez GPW wzrosły (wykres 5.2.32) pomimo, że w ujęciu netto
sprzedali oni akcje i PDA o wartości 2,3 mld zł netto (wykres 5.2.33). Wynikało to ze struktury
wspomnianego portfela. Dominowały w niej spółki, których akcje pozwalały osiągnąć wyższe
stopy zwrotu niż akcje pozostałych spółek notowanych na GPW. Wśród nierezydentów
przeważali inwestorzy strategiczni. Na koniec 2013 r. mieli oni 61-procentowy udział w portfelu
instrumentów należących do podmiotów zagranicznych.
W 2013 r. struktura podmiotowa sesyjnych obrotów akcjami i PDA na Głównym Rynku GPW
zmieniała się zgodnie z tendencją obserwowaną w ostatnich latach. Udział inwestorów
indywidualnych w obrotach wspomnianymi instrumentami osiągnął historyczne minimum
(wykres 5.2.34). Wartość operacji przeprowadzonych przez tę grupę inwestorów wyniosła
33,0 mld zł. Najaktywniejsi pozostali inwestorzy zagraniczni, którzy zawarli transakcje o
wartości 103,5 mld zł (89,9 mld zł w 2012 r.), jednak ich udział w obrotach brutto akcjami i PDA
na Głównym Rynku GPW, kolejny rok z rzędu, nie zmienił się istotnie. W związku z
wprowadzeniem na GPW nowego systemu transakcyjnego – Universal Trading Platform
(UTP)318, który pozwala na wykorzystanie nowoczesnych technik handlu, takich jak high
frequency trading (ramka 5.2.2), wspomniany udział może się zwiększyć w kolejnych latach.
Inwestorzy

zagraniczni mają bowiem

odpowiednią infrastrukturę techniczną i duże

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.
318 Szerzej na temat systemu UTP w rozdziale 3.3.
317
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doświadczenie w wykorzystywaniu wspomnianej techniki na giełdach zagranicznych. Krajowi
inwestorzy instytucjonalni, będący drugą najaktywniejszą grupą uczestników tym rynku, zawarli
transakcje o wartości 83,6 mld zł.
Wykres 5.2.32. Udział inwestorów zagranicznych w kapitalizacji spółek krajowych notowanych
na rynkach zorganizowanych GPW w latach 2010-2013
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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 2010-2013
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Inwestorzy indywidualni byli nadal dominującą grupą uczestników rynku NewConnect (wykres
5.2.34). Taka struktura podmiotowa obrotów na tym rynku wiązała 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 inwestycje w akcje większości spółek notowanych na Głównym
Rynku GPW. Krajowi inwestorzy instytucjonalni i inwestorzy zagraniczni zainteresowani są
głównie akcjami spółek o wysokiej kapitalizacji i dobrej sytuacji finansowej. Istotna jest dla nich
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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 2010-2013
A. Główny Rynek GPW
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Ramka 5.2.2. High frequency trading na regulowanym rynku akcji1
Jednym z efektów szybkiego rozwoju infrastruktury transakcyjnej oraz wzrostu szybkości przesyłania
i przetwarzania informacji jest upowszechnienie się na rynku akcji nowego sposobu dokonywania
transakcji – high frequency trading (HFT). HFT charakteryzuje się generowaniem i realizacją przez
zaprogramowany algorytm dużej liczby zleceń w możliwie jak najkrótszym czasie. W tym celu
wykorzystywane są zaawansowane rozwiązania telekomunikacyjne i informatyczne. Cechy techniki
HFT dobrze oddaje definicja zawarta w uzgodnionym w 2013 r. w Radzie UE projekcie regulacji
MiFIR/MiFID II. Zgodnie z nią HFT jest każdą techniką handlu z wykorzystaniem algorytmu
generującego zlecenia, która charakteryzuje się:
− infrastrukturą mającą minimalizować opóźnienia w przesyle informacji, z wykorzystaniem co
najmniej jednego z następujących rozwiązań do algorytmicznego wprowadzania zleceń: bliska
lokalizacja fizyczna (kolokacja), korzystanie z serwera organizatora obrotu lub bezpośredni dostęp
elektroniczny do tego serwera;
− automatycznym (bez udziału człowieka) określaniem momentu uruchomienia zlecenia, jego
generowania, przekierowywania lub wykonania w jednostkowej transakcji; oraz
− wysoką liczbą zleceń, kwotowań lub anulowań w trakcie sesji.
HFT należy odróżnić od algorithmic trading (AT), jako pojęcia znaczeniowo szerszego. AT oznacza
technikę handlu, w której bez ludzkiej interwencji z wykorzystaniem algorytmu generowane są
jednostkowe zlecenia. AT nie skupia się na dążeniu do skrócenia czasu realizacji transakcji za pomocą
zaawansowanej infrastruktury technicznej.
Technikę HFT stosuje się przy wykonywaniu funkcji market makera oraz w sprawdzonych strategiach
inwestycyjnych (np. arbitraż2). Jedną z nich jest tzw. low latency arbitrage, która polega na realizacji
zleceń na ułamek sekundy przed innymi inwestorami dzięki szybszemu dostępowi do informacji na
jednym rynku, przetworzeniu jej na własnym serwerze, transmisji oraz złożeniu zlecenia na drugim
rynku, na którym notowany jest ten sam instrument finansowy. W związku z tym konkurencja
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pomiędzy inwestorami HFT często sprowadza się de facto do wyścigu w szybkości składania zleceń.
Inwestorzy widząc potencjalne źródło zarobku decydują się na kosztowne inwestycje w nowoczesną
infrastrukturę informatyczną. W efekcie uzyskują oni przewagę konkurencyjną. Nie jest ona jednak
długotrwała, m.in. ze względu na nakłady konkurentów na nowe rozwiązania informatyczne.
Zarówno środowisko akademickie, jak również praktycy rynkowi są podzieleni w ocenie korzyści i
zagrożeń wynikających z rozpowszechnienia HFT. Zwolennicy HFT argumentują, że:
 Działanie inwestorów wykorzystujących HFT (dalej: inwestorzy HFT) przyczynia się do
zwiększania efektywności rynku i poprawia proces odkrywania ceny instrumentu finansowego 3.
Inwestorzy HFT korzystają z przejściowych rozbieżności w cenach akcji i dokonując arbitrażu
pomagają powrócić cenie instrumentu finansowego do teoretycznej wartości godziwej w bardzo
krótkim czasie. Zwiększona częstotliwość i liczba składanych zleceń przekładają się na znaczną
poprawę płynności rynku4, czego bezpośrednią konsekwencją jest zwiększenie jego efektywności.
 Zmniejszenie różnicy między cenami kupna i sprzedaży akcji wynikające z aktywności
inwestorów HFT wpływa na obniżenie kosztów transakcyjnych dla pozostałych inwestorów
giełdowych5.
 Dzięki HFT możliwa jest konwersja zleceń o dużej wartości w kilka mniejszych, co ogranicza ich
wpływ na ceny akcji.
Istotnie więcej osób zaczęło kontestować korzyści płynące z HFT po załamaniu indeksów akcji na
NYSE 6 maja 2010 r., znanym jako flash crash. W tym dniu zanotowano punktowo największy w
historii spadek indeksu Dow Jones Industrial Average w ciągu jednej sesji – o 998,5 pkt, który w ciągu
kilku minut został odrobiony. W Raporcie U.S. Security & Exchange Commission jako główne źródło
spadku cen uznano stosowanie mechanizmu automatycznego wykonywania zleceń, w szczególności
HFT6, co w połączeniu z paniką inwestorów spowodowało uruchomienie łańcucha zleceń sprzedaży.
Na podstawie wspomnianego raportu, a także dalszych badań zaczęto wysnuwać kolejne wnioski
krytyczne wobec roli HFT w systemie finansowym:
 Rola HFT w poprawie płynności rynku jest krótkotrwała. Wykorzystanie HFT prowadzi do
transferu zysku od zwykłych inwestorów i tradycyjnych market makerów do podmiotów
wykorzystujących najlepszą technologię informatyczną, co może deprecjonować rolę analizy
fundamentalnej7. W konsekwencji następuje wycofywanie się tradycyjnych market makerów z
tych segmentów rynku, w których funkcjonują inwestorzy HFT, co z kolei przyczynia się do
mniejszego zróżnicowania motywów zawierania transakcji oraz mniej zdywersyfikowanej
struktury inwestorów. Zamiast wysyłania zleceń do systemów transakcyjnych tradycyjni
inwestorzy decydują się na prowadzenie działalności za pośrednictwem np. brokerów głosowych.
Prowadzi to do fragmentacji i zmniejszenia przejrzystości rynku oraz może skutkować spadkiem
jego efektywności w długim terminie.
 Pomimo, że aktywność inwestorów HFT przekłada się na zwiększenie wolumenu transakcji, to w
okresie zaburzeń na rynkach finansowych ich algorytmy mogą zostać wyłączone w celach
prewencyjnych. W efekcie inwestorzy HFT przestaliby pełnić rolę dostarczycieli płynności i
mogliby przyczynić się do pogłębienia spadku cen8 instrumentów finansowych i wzrostu ich
zmienności9.
 Inwestorzy HFT często wykorzystują strategie zwane quote stuffing oraz layering & spoofing, aby
zniekształcić obraz struktury rynku. Pierwsza z nich polega na złożeniu bardzo dużej liczby zleceń
w celu przeciążenia systemów pozostałych inwestorów. Motywem drugiej strategii jest wywołanie
określonych decyzji inwestycyjnych wśród pozostałych uczestników rynku obserwujących arkusz
zleceń, ale bez intencji zawarcia transakcji.
Zróżnicowanie korzyści i potencjalnych zagrożeń związanych z wykorzystaniem HFT utrudnia jego
jednoznaczną ocenę. Nie ulega wątpliwości, że model konkurencji oparty na szybkości składania
zleceń, a nie na jakości analizy fundamentalnej, nie przyczynia się do poprawy efektywności rynków
finansowych oraz pogłębia strukturalną przewagę największych inwestorów. Dużo trudniejsza jest
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jednak ocena wpływu HFT na płynność rynku akcji. Z tego względu zasadne jest wprowadzenie
nakazu oznaczania zleceń generowanych przez inwestorów HFT, co pozwoli w przyszłości na
kompleksową analizę tego zagadnienia. Możliwe jest również określenie najważniejszych zmian w
regulacjach rynku akcji, jakie powinny zostać dokonane, aby ograniczyć zaobserwowane do tej pory
niekorzystne skutki stosowania techniki HFT. Aby przeciwdziałać wycofywaniu się inwestorów HFT
w okresie zaburzeń na tym rynku, możliwe jest zobligowanie podmiotów posiadających status market
makera i wykorzystujących wspomnianą technikę do utrzymywania aktywności zaakceptowanego
przez nadzorcę algorytmu przez cały czas trwania sesji. Ponadto platformy obrotu powinny posiadać
mechanizmy ograniczające szybki wzrost zmienności cen notowanych na nich instrumentów
finansowych, wynikający z automatycznej realizacji zleceń, np. w postaci dynamicznych widełek
cenowych. Należy również przeciwdziałać stosowaniu przez inwestorów HFT nieuczciwych wobec
pozostałych uczestników rynku praktyk, takich jak quote stuffing, np. poprzez określenie górnego
limitu relacji liczby wysłanych zleceń do zawartych transakcji.
W UE opracowywane regulacje MiFIR/MiFID II prawdopodobnie będą nakazywały oznaczanie zleceń
generowanych przez inwestorów HFT oraz zawierały przepisy zmierzające do ograniczenia
niektórych ze wspomnianych niekorzystnych skutków stosowania techniki HFT. Ostateczny kształt
tych rozwiązań będzie znany po przyjęciu tego rozporządzenia i dyrektywy oraz ogłoszeniu
regulacyjnych standardów technicznych.
Wlaźlak M., Sowiński A., Korzyści oraz zagrożenia wynikające z wykorzystywania high frequency trading na regulowanym rynku
akcji, materiał analityczny Departamentu Stabilności Finansowej NBP.
2 High Frequency Trading: The application of advanced trading technology in the European marketplace, Netherlands Authority for
the Financial Markets, 2011, s. 5.
3 Farmer J., Skouras S., Review of the benefits of a continuous market vs randomized stop auctions, Economic Impact Assessment
EIA11 Foresight, Government Office for Science, 2012, s. 13.
4 Hendershott T., Jones C., Menkveld A., Does Algorithmic Trading Improve Liquidity?, Journal of Finance, Vol. 66(1),
February 2011, s. 16-17, s. 23.
5 Ibidem, s. 18-23.
6 CFTC & SEC, Findings Regarding The Market Events of May 6, 2010, s. 2-3.
7 Jarrow r.A., Protter P., A dysfunctional role of high frequency trading in electronic markets, Johnson School Research Paper
Series Nr. 08-2011, s. 13.
8 Zhang F. (2010), High-Frequency Trading, Stock Volatility and Price Discovery, Yale University Working Paper, s. 33-35 oraz
Jarrow r.A., Protter P. (2011), op. cit., s. 2, 5-6.
9 Hendershott T., Jones C., Menkveld A. (2011), op. cit., s. 31.
1
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5.3. Kasowy rynek walutowy
W 2013 r. średnie dzienne obroty na globalnym kasowym rynku złotego nieznacznie wzrosły
i wyniosły ponad 9,5 mld USD. Podobnie jak w poprzednich latach wielkość i struktura obrotów
na tym rynku były determinowane przede wszystkim przez transakcje realizowane przez
nierezydentów – głównie banki inwestycyjne i fundusze hedgingowe. Istotnym czynnikiem
mającym wpływ na aktywność tych podmiotów był dysparytet stóp procentowych występujący
między Polską a krajami rozwiniętymi, który wpływał na dochodowość stosowanych przez nich
strategii carry trade.
Zdecydowana większość transakcji na kasowym rynku złotego była zawierana między
nierezydentami (na rynku offshore). Operacje z udziałem banków krajowych stanowiły tylko 17%
obrotów. Na rynku krajowym przeważały transakcje z bankami zagranicznymi oraz krajowymi
podmiotami niefinansowymi. Główną parą walutową na kasowym rynku złotego była para
EUR/PLN (ponad 70% wartości zawartych transakcji). Kurs złotego względem euro w 2013 r. był
stabilny. Jego zmienność utrzymywała się na poziomie najniższym od 2008 r.
Wielkość i uczestnicy rynku
Kasowy rynek złotego był największym rynkiem walut krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
Zgodnie z wynikami organizowanego przez BIS badania obrotów na rynku walutowym i rynku
pozagiełdowych instrumentów pochodnych319 wartość zawartych w kwietniu 2013 r. transakcji
kasowych z udziałem złotego była, odpowiednio, o 83% i 46% większa niż dla korony czeskiej
i forinta (tabela 5.3.1).
Na podstawie danych NBP, Banku Rozrachunków Międzynarodowych oraz Banku Anglii
można szacować, że średnie dzienne obroty netto na globalnym kasowym rynku złotego w
poszczególnych kwartałach 2013 r. wynosiły 8–11 mld USD i były o około 5% wyższe niż w
2012 r. Zdecydowaną większość transakcji wymiany złotego (ponad 80%) przeprowadzano na
rynku offshore, tj. między nierezydentami. Głównymi ośrodkami, w których zawierano transakcje
wymiany złotego były Londyn oraz Nowy Jork. Operacje realizowane przez tamtejsze banki
stanowiły, odpowiednio, około 60% oraz około 20% obrotów na kasowym rynku złotego. Dla
porównania udział ryku krajowego w globalnych obrotach wynosił około 17%.

319

W kwietniu 2013 r. Bank Rozrachunków Międzynarodowych po raz kolejny przeprowadził badanie obrotów
na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych (Triennial Central Bank Survey of
Foreign Exchange and OTC Derivatives Market Activity). Światowe wyniki badania są dostępne pod adresem:
http://www.bis.org/publ/rpfx13.htm. W Polsce rolę koordynatora badania pełnił NBP, który na jego potrzeby
zebrał dane od 18 banków krajowych i oddziałów instytucji kredytowych. Wyniki badania dla Polski dostępne
są pod adresem: http://nbp.pl/home.aspx?f=/systemfinansowy/obroty.html.
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Tabela 5.3.1. Średnie dzienne obroty na kasowym rynku złotego, korony czeskiej i forinta w
kwietniu 2010 i 2013 r. (w mln USD)
Złoty

Korona czeska

2010

2013

2010

2010

2013

7 193

10 759

1330

5 874

4 144

7 379

- transakcje między rezydentami

707

1 088

205

178

384

344

- transakcje rezydent-nierezydent

698

676

464

278

412

535

5 788

8 995

661

5 418

3 348

6 500

Obroty ogółem, z tego:

- transakcje między nierezydentami

2013

Forint

Źródło: oszacowano na podstawie wyników Triennial Central Bank Survey of foreign exchange and derivatives market
activity in 2013 oraz danych Narodowego Banku Czech, Narodowego Banku Węgier i NBP.

Zgodnie z danymi BIS najważniejszymi uczestnikami światowego rynku złotego były banki –
ponad 60% obrotów netto realizowano na rynku międzybankowym (wykres 5.3.1). Banki
zagraniczne, dysponując większymi w porównaniu z bankami krajowymi kapitałami na pokrycie
ryzyka rynkowego, wyższymi limitami na kontrahentów oraz odpowiednim wsparciem
specjalistów od metod ilościowych i technologii informatycznych, mogły przeprowadzać
operacje o charakterze spekulacyjnym na dużą skalę, w tym również z wykorzystaniem
algorytmów generujących zlecenia kupna i sprzedaży (algorithmic trading). Ponadto podmioty te
zajmowały się obsługą zagranicznych niebankowych instytucji finansowych. Średnia dzienna
wartość transakcji banków z niebankowymi instytucjami finansowymi wyniosła w kwietniu
prawie 2,9 mld USD, co stanowiło ponad 26% obrotów na światowym rynku złotego.
Banki

zagraniczne

oferowały

wspomnianym

podmiotom

zautomatyzowane

platformy

transakcyjne oraz dodatkowe usługi związane z obsługą transakcji walutowych. Odbiorcami tych
usług były głównie fundusze hedgingowe oraz inwestorzy instytucjonalni320. Fundusze
hedgingowe realizując swoje strategie spekulacyjne wykorzystywały limity kredytowe banków
inwestycyjnych udostępniane im w ramach usługi prime brokerage. Wyniki wspomnianego
badania BIS wskazują, że ponad 20% transakcji zrealizowanych na globalnym rynku złotego była
zawarta z wykorzystaniem banku działającego jako prime broker.

Zgodnie z definicją stosowaną w badaniu BIS do kategorii inwestorów instytucjonalnych zaliczano przede
wszystkim fundusze inwestycyjne i emerytalne oraz zakłady ubezpieczeń.

320
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Wykres 5.3.1. Struktura podmiotowa obrotów na światowym oraz krajowym kasowym rynku
złotego w kwietniu 2013 r. (w %)
A. Rynek światowy

B. Rynek krajowy
2,8

5,3
11,4
0,5

32,2
35,8
38,4

11,7

9,1
6,4
Instytucje sprawozdające
Inwestorzy instytucjonalni
Instytucje finansowe sektora publicznego
Pozostałe

29,9
Banki niesprawozdające
Fundusze hedgingowe
Instytucje niefinansowe

0,3
Instytucje sprawozdające
Inwestorzy instytucjonalni
Instytucje niefinansowe

16,3

Banki niesprawozdające
Instytucje finansowe sektora publicznego
Pozostałe

Uwaga: wyeliminowano efekt podwójnej sprawozdawczości.
Źródło: opracowano na podstawie Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and Derivatives Market Activity
in 2013.

Taka struktura podmiotowa globalnego rynku złotego przyczyniała się do tego, że jego płynność
była w głównej mierze determinowana przez sytuację na światowych rynkach finansowych.
W I połowie roku korzystne warunki rynkowe oraz dysparytet stóp procentowych występujący
między Polską a krajami rozwiniętymi przyczyniały się do wysokiej aktywności spekulacyjnej na
rynku złotego. Na skutek obniżek stóp procentowych NBP przeprowadzonych w styczniu,
lutym, marcu, maju, czerwcu oraz lipcu 2013 r. dysparytet ten jednak istotnie zmalał,
ograniczając korzyści odnoszone ze stosowania strategii carry trade popularnej wśród inwestorów
zagranicznych. Ponadto w II połowie 2013 r. na zmniejszenie aktywności nierezydentów na
rynku złotego pewien wpływ mogły mieć silne oczekiwania uczestników rynku na ograniczenie
przez Rezerwę Federalną skali programów zasilania w płynność.
W 2013 r. na krajowym kasowym rynku złotego (przynajmniej jedną ze stron transakcji jest
podmiot działający w Polsce) średnie dzienne obroty utrzymywały się na podobnym poziomie
jak w latach 2011–2012 i wyniosły około 5,1 mld zł. Zbliżona była również struktura
podmiotowa obrotów. Większość transakcji na rynku krajowym stanowiły operacje między
bankami – średnie dzienne obroty na rynku międzybankowym wyniosły około 2,7 mld zł
(wykres 5.3.2). Dominowały transakcje z bankami zagranicznymi, stanowiące blisko 90%
obrotów na tym rynku. Instytucje te zajmowały głównie krótkoterminowe pozycje w złotym w
celach spekulacyjnych. Ponadto banki krajowe przeprowadzały transakcje z podmiotami
zagranicznymi działającymi w ramach tej samej grupy kapitałowej w celu zabezpieczenia się
przed ryzykiem walutowym, wynikającym m.in. z operacji walutowych realizowanych na rynku
klientowskim. Średnia dzienna wartość transakcji między bankami krajowymi wynosiła w 2013 r.
około 230 mln zł, co stanowiło niespełna 1% obrotów netto na globalnym rynku złotego.
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Wykres 5.3.2. Miesięczne obroty netto na krajowym międzybankowym rynku złotego w latach
2010-2013
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Źródło: dane NBP pozyskane od grupy banków najbardziej aktywnych na krajowym rynku finansowym.

Po obserwowanym w poprzednich latach wzroście średnia dzienna wartość transakcji na
krajowym rynku klientowskim złotego ustabilizowała się i wyniosła ponad 2,4 mld zł. Pomimo,
że zdecydowana większość tych transakcji była realizowana z podmiotami niefinansowymi,
transakcje związane ze sferą realną gospodarki stanowiły jedynie niewielki odsetek obrotów na
globalnym rynku złotego.
Ze względu na strukturę uczestników rynku złotego kurs EUR/PLN był w dużej mierze
kształtowany przez wydarzenia na światowych rynkach finansowych i często w niewielkim
stopniu

odzwierciedlał

przepływy

wynikające

z

wymiany

handlowej

lub

inwestycji

nierezydentów na krajowym rynku kapitałowym. Ponadto złoty był postrzegany przez
niektórych inwestorów zagranicznych jako waluta, której kurs dobrze odzwierciedla globalne
trendy odnoszące się do walut tzw. rynków wschodzących (emerging markets). W połączeniu
z relatywnie wysoką płynnością rynku złotego, ułatwiającą szybkie zamykanie walutowych
pozycji spekulacyjnych, skłaniało to podmioty zainteresowane zwiększeniem ekspozycji na rynki
wschodzące do handlu złotym i przekładało się na większą wrażliwość jego kursu na zmiany
nastrojów inwestorów.
W okresie od stycznia do połowy maja 2013 r. kurs EUR/PLN był stabilny i kształtował się
w przedziale 4,05–4,20 zł za euro (wykres 5.3.3). W efekcie zmienność historyczna utrzymywała
się na poziomie zbliżonym do obserwowanego przed wystąpieniem zaburzeń na światowych
rynkach finansowych w 2008 r. (wykres 5.3.4). Deprecjacja złotego w maju i czerwcu była
związana przede wszystkim z nasileniem się oczekiwań uczestników rynku na szybsze niż
przewidywane zacieśnienie polityki pieniężnej przez Rezerwę Federalną i Bank Anglii oraz
związany z tym odpływ kapitału z rynków wschodzących na rynki rozwinięte. Utrzymanie we
wrześniu 2013 r. skali programów zasilania w płynność na niezmienionym poziome przez
amerykański bank centralny przyczyniło się jednak do poprawy nastrojów uczestników rynku.
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W efekcie złoty ponownie umocnił się i do końca roku poruszał się w relatywnie wąskim
przedziale 4,1-4,25 EUR/PLN.
Wykres 5.3.3. Kurs złotego do euro i dolara amerykańskiego w latach 2010-2013
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Źródło: Thomson Reuters.

Wykres 5.3.4. Trzymiesięczna zmienność historyczna kursów EUR/PLN, USD/PLN i EUR/USD
w latach 2007-2013
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Uwagi: trzymiesięczna zmienność historyczna to odchylenie standardowe rozkładu dziennych stóp zwrotu
zaobserwowanych w ciągu 66 dni roboczych.
Źródło: NBP, Thomson Reuters.

Struktura rynku
Wyniki wspomnianego badania BIS wskazują, że w kwietniu 2013 r. udział operacji EUR/PLN
w obrotach na globalnym rynku złotego przekraczał 70%. Drugą najważniejszą parą walutową
była para USD/PLN, która odpowiadała za jedną czwartą obrotów na tym rynku. Transakcje te
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były szczególnie popularne wśród niebankowych instytucji finansowych spoza UE, które
finansowały się głównie w USD321.
Operacje wymiany złotego na euro stanowiły ponad trzy czwarte obrotów na krajowym
kasowym rynku złotego, przy udziale operacji USD/PLN wynoszącym około 20%. Na rynku
międzybankowym, na którym dominowały transakcje z bankami zagranicznymi, udział operacji
EUR/PLN był jeszcze większy i wynosił niemal 85% (wykres 5.3.5). Wymiana EUR/PLN
przeważała również w strukturze walutowej transakcji na rynku klientowskim w Polsce (około
60% ich wartości). Na transakcje USD/PLN w tym segmencie rynku przypadało nieco ponad 30%
obrotów. Udziały te wynikały w dużej mierze ze struktury walutowej handlu zagranicznego
Polski oraz bezpośrednich inwestycji zagranicznych, w której przeważają płatności w euro.
Ze względu na wspomnianą strukturę walutową obrotów na kasowym rynku złotego dealerzy
bankowi traktowali kurs USD/PLN jako kurs wynikowy, zależny od kursów EUR/PLN
i EUR/USD. Może o tym świadczyć wysoka korelacja między kursami USD/PLN a EUR/USD
(w 2013 r. współczynnik korelacji mieścił się w przedziale 0,7–0,9). W związku z tym bezpośredni
wpływ na większą zmienność kursu USD/PLN niż kursu EUR/PLN miała zmienność kursu
EUR/USD, determinowana przez czynniki globalne (wykres 5.3.3).
Wykres 5.3.5. Struktura walutowa operacji wymiany złotego zawieranych na krajowym rynku
międzybankowym w latach 2009-2013
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Źródło: dane NBP pozyskane od grupy banków najbardziej aktywnych na krajowym rynku finansowym.

Na krajowym rynku walutowym dokonywano także kasowych transakcji wymiany walut
obcych na waluty obce. W 2013 r. średnie dzienne obroty w tym segmencie rynku wyniosły
ponad 2,2 mld zł i były zbliżone do tych obserwowanych rok wcześniej. Dominowały operacje

Por. M. Bech, J. Sobrun, FX and derivatives markets in emerging economies and the internationalisation of their
currencies, BIS Quarterly Review, December 2013, http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1312g.pdf.
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międzybankowe – ich średnia dzienna wartość wyniosła 2,1 mld zł, z czego prawie 60%
stanowiły 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
rynkowego 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).
Infrastruktura rynku
Na krajowym rynku międzybankowym ponad połowę transakcji kasowych zawierano
z wykorzystaniem elektronicznych systemów automatycznie kojarzących zlecenia (np. Thomson
Reuters Spot Matching). Szeroko stosowane w tym segmencie rynku były również elektroniczne
systemy konwersacyjne (np. Thomson Reuters Dealing, Instant Bloomberg Dealing), za
pośrednictwem których zrealizowano prawie 24% transakcji. Na rynku międzybankowym
warunki transakcji relatywnie rzadko ustalano za pomocą telefonu lub brokera głosowego –
udział takich operacji w obrotach wynosił, odpowiednio, 8% i 6%.
Standardowa wartość transakcji zawieranych na rynku złotego przez banki krajowe wynosiła
1-3 mln euro i USD, odpowiednio dla relacji EUR/PLN i USD/PLN. Wysoka płynność tego rynku
umożliwiała jednak zawieranie transakcji o kilkakrotnie wyższych nominałach (przekraczających
10 mln euro i USD) bez wywierania wpływu na kurs złotego. W systemie Reuters Spot Matching
dokonywano głównie operacji o kwotach 1 i 2 mln euro i USD.
Rozrachunku transakcji walutowych na krajowym rynku międzybankowym dokonywano
głównie z wykorzystaniem rachunków nostro prowadzonych przez banki-korespondentów.
Wiąże się to z ryzykiem kredytowym kontrahenta, które nie występuje w przypadku
wykorzystywania systemów umożliwiających rozrachunek transakcji na zasadzie payment vs.
payment, takich jak CLS (ramka 5.3.1). Wprowadzenie złotego do takiego systemu i
upowszechnienie rozrachunku transakcji międzybankowych w CLS Banku wiązałoby się
zarówno z pewnymi korzyściami dla banków krajowych (niższe ryzyko kredytowe kontrahenta,
mniejsze zapotrzebowanie na płynność w walutach obcych), jak i kosztami (nakłady na
odpowiednią infrastrukturę informatyczną, utrata przychodów z tytułu pełnienia funkcji bankukorespondenta dla złotego). Ewentualna zmiana głównego sposobu rozrachunku transakcji
zawieranych na krajowym rynku walutowym powinna zostać poprzedzona szczegółową
i kompleksową analizą jej potencjalnych skutków wykonaną przez banki krajowe.
Na rynku klientowskim ponad 54% transakcji zawierano telefonicznie. Popularne w tym
segmencie rynku były również elektroniczne platformy transakcyjne prowadzone przez
pojedyncze banki, na których zrealizowano 22% obrotów. Ze wspomnianych platform, poza
średnimi i dużymi przedsiębiorstwami, coraz częściej mogły korzystać mniejsze podmioty oraz
klienci private banking. Na rynku klientowskim transakcje zawierano również za pośrednictwem
elektronicznych systemów konwersacyjnych – ich udział w obrotach w kwietniu 2013 r. wyniósł
prawie 14%.
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Ramka 5.3.1. Rozrachunek transakcji walutowych i ryzyko z nim związane
Rozrachunek transakcji walutowej polega na wymianie pomiędzy kontrahentami środków
pieniężnych nominowanych w różnych walutach, w ustalonym przez strony dniu rozrachunku
transakcji (standard dla transakcji kasowych to drugi dzień roboczy od daty jej zawarcia). Przy
rozrachunku międzybankowych transakcji walutowych konieczne jest wykorzystanie dwóch
systemów płatności wysokokwotowych (large-value payments systems – LVPS) odpowiednich dla walut
będących przedmiotem wymiany. Organizatorami takich systemów są zazwyczaj banki centralne.
Tradycyjnie rozrachunek transakcji walutowych odbywa się na bazie brutto za pośrednictwem
banków-korespondentów, którzy mają bezpośredni dostęp do systemów płatności wysokokwotowych
w walutach obcych. Każdy bank chcący dokonać płatności w walutach obcych posiada rachunki nostro
w odpowiednich bankach zagranicznych. Rozrachunek taką metodą transakcji kasowej, w której bank
A z Polski kupił od banku B ze Stanów Zjednoczonych 1 mln USD za 3 mln PLN (1), przedstawiono
na schemacie 1. W dniu rozrachunku transakcji bank A zobowiązany jest do przekazania za
pośrednictwem krajowego systemu płatności wysokokwotowych (SORBNET2) 3 mln PLN na
rachunek banku B prowadzony w jego banku-korespondencie (2a). Bank B jest natomiast zobowiązany
do przekazania 1 mln USD za pośrednictwem Fedwire (organizowanego przez Rezerwę Federalną
LVPS) na rachunek banku A prowadzony w jego banku-korespondencie ze Stanów Zjednoczonych
(2b). Rozrachunek transakcji jest skuteczny, jeżeli rachunki obydwu banków w ich bankachkorespondentach zostaną uznane wspomnianymi wcześniej kwotami (3).
Schemat 1. Rozrachunek transakcji walutowych za pośrednictwem banków korespondentów

SORBNET2

Korespondent
banku B

Fedwire

3. Potwierdzenie
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2a.
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Bank A
(Polska)

Bank B
(USA)

3. Potwierdzenie
otrzymania USD

Korespondent
banku A

Źródło: NBP.

Ze względu na to, że poszczególne systemy LVPS działają w różnych strefach czasowych, strony
transakcji narażone są na ryzyko przekazania kontrahentowi środków w walucie, którą sprzedały,
i nieotrzymania w zamian ekwiwalentu w walucie zakupionej. Jest to tzw. ryzyko banku Herstatt1
(Herstatt risk, principal risk). Przy rozrachunku na bazie brutto wartość narażona na to ryzyko jest
równa całej kwocie waluty kupionej i trwa od momentu, w którym instrukcja płatnicza dla płatności w
walucie sprzedanej nie może być odwołana bez zgody drugiej strony transakcji, aż do momentu
otrzymania waluty kupionej.
W lutym 2013 r. Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego opublikował nową wersję rekomendacji
dotyczących zarzadzania ryzykiem rozrachunku transakcji walutowych 2, w których wskazał na dwa
podstawowe sposoby ograniczania ryzyka banku Herstatt:
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‒ wykorzystywanie umów o nettingu płatności,
‒ dokonywanie rozrachunku transakcji na zasadzie payment vs. payment (PvP).
Netting płatności polega na wzajemnej kompensacji należności oraz zobowiązań w poszczególnych
walutach z tytułu rozrachunku transakcji objętych umową nettingową. W jego wyniku jedna ze stron
przekazuje drugiej jedynie kwoty zobowiązań netto. Przy zastosowaniu rozrachunku metodą PvP
środki w jednej walucie są transferowane na rachunek kontrahenta wtedy i tylko wtedy, jeżeli
towarzyszy temu jednoczesny transfer środków w drugiej walucie na rachunek drugiej strony
transakcji.
Największym działającym obecnie na świecie systemem infrastruktury potransakcyjnej, w którym
rozrachunku transakcji walutowych dokonuje się na zasadzie PvP, jest Continuous Linked Settlement
(CLS). Jego centralnym elementem jest CLS Bank, który ma dostęp do systemów płatności
wysokokwotowych wszystkich obsługiwanych walut3 i prowadzi wielowalutowe rachunki dla
bezpośrednich uczestników systemu (Settlement Members). Umożliwia to dokonywanie jednoczesnego
rozrachunku płatności w różnych walutach na subkontach tych podmiotów na zasadzie PvP.
Każdego dnia do godziny 24.00 CET CLS Bank przyjmuje od uczestników zlecenia płatnicze z tytułu
transakcji walutowych, których rozrachunek ma być dokonany następnego dnia. Zlecenia te są
potwierdzane i parowane, a następnie na ich podstawie tworzony jest harmonogram rozrachunku
poszczególnych transakcji walutowych w systemie CLS. Uczestnicy mają czas na złożenie
dodatkowych zleceń (np. z tytułu operacji z rozrachunkiem w tym samym dniu) oraz wycofanie
zleceń już złożonych (wymaga to zgody drugiej strony transakcji) do 6.30 CET. Wcześniejsze ustalenie
sekwencji rozrachunku pozwala na obliczenie minimalnych kwot, które bezpośredni uczestnicy
sytemu zobowiązani są wpłacić na swoje rachunki w CLS Banku, aby umożliwić realizację płatności
z tytułu wszystkich transakcji przekazanych do systemu CLS. Kwoty te są zbliżone do tych, których
należałoby użyć do rozrachunku transakcji przy zastosowaniu wielostronnego nettingu płatności 4. W
ciągu następnych dwóch godzin (7.00-9.00 CET), w których funkcjonują systemy płatności
wysokokwotowych wszystkich obsługiwanych walut, po otrzymaniu stosownych wpłat od
bezpośrednich uczestników systemu, CLS Bank przeprowadza rozrachunek poszczególnych transakcji
walutowych5. Dla każdej transakcji skierowanej do systemu CLS dokonywany jest rozrachunek brutto
na zasadzie PvP – zapewnia to jego nieodwołalność i ostateczność. Cały proces realizowany jest
według zasad, które pozwalają na ograniczenie ryzyka kredytowego kontrahenta oraz ryzyka
płynności (m.in. łączna wartość środków na rachunku uczestnika bezpośredniego wyrażona w USD
musi być zawsze większa od zera, mimo że salda poszczególnych subkont walutowych mogą
przejściowo być ujemne). Po dokonaniu rozrachunku wszystkich transakcji środki zgromadzone na
subkontach w CLS Banku przekazywane są na rachunki wskazane przez uczestników bezpośrednich.
Większość banków korzysta z usług CLS Banku pośrednio6, przekazując swoje zlecenia płatnicze do
tego systemu z wykorzystaniem uczestników bezpośrednich, na podstawie odpowiednich umów
bilateralnych. Przykład takiego rozrachunku transakcji walutowej został przedstawiony na schemacie
2. Bank C (działający w Niemczech) sprzedał bankowi D (ze Stanów Zjednoczonych) 1 mln EUR za
1,3 mln USD w transakcji terminowej forward z fizyczną dostawą walut (1). W dniu rozrachunku
wspomnianej transakcji przepływy finansowe z jej tytułu są uwzględniane przy obliczaniu kwot
niezbędnych do realizacji wszystkich operacji walutowych przekazanych przez te banki do systemu
CLS. Obydwa banki mają jedynie pośredni dostęp do CLS Banku, w związku z tym są one
zobowiązane do przetransferowania wspomnianych kwot na odpowiednie rachunki uczestników
bezpośrednich w terminach określonych w umowach zawartych z tymi podmiotami (2). Uczestnicy
bezpośredni są z kolei zobligowani do wpłacenia na swoje rachunki w CLS Banku środków
w odpowiednich walutach, umożliwiających dokonanie rozrachunku wszystkich (zarówno ich
własnych, jak i zleconych przez uczestników pośrednich) transakcji przekazanych przez nich do
systemu (3). Następnie CLS Bank przeprowadza rozrachunek poszczególnych transakcji poprzez

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r.

299

Rynki finansowe

jednoczesne obciążanie i uznawanie odpowiednich subkont członków bezpośrednich (4). W dalszej
kolejności podmioty te przekazują za pomocą systemów płatności wysokokwotowych (Fedwire oraz
TARGET2) należne środki z rachunku w CLS na rachunki banków C i D w ich bankachkorespondentach, odpowiednio, w Stanach Zjednoczonych i Niemczech (5). Rozrachunek transakcji
będzie skuteczny, jeżeli rachunki obydwu banków zostaną uznane kwotami będącymi wynikiem
wszystkich transakcji przekazanych w danym dniu za pośrednictwem uczestników bezpośrednich do
realizacji w systemie CLS (6).
Schemat 2. Rozrachunek transakcji walutowych z wykorzystaniem systemu CLS

TARGET2

Fedwire

CLS Bank
Rachunki walutowe
bezpośrednich
uczestników CLS

Rachunki walutowe
bezpośrednich
uczestników CLS

4. Realizacja płatności
na rachunkach w CLS

3.
EUR

3.
USD

Bezpośredni
uczestnik CLS

Bezpośredni
uczestnik CLS

5.
USD

5.
USD
3.
USD

2.
EUR
Bank C
(Niemcy)

Korespondent
banku D
(nostro agent)

1. Transakcja
EUR/USD

Bank D
(USA)

6. Potwierdzenie otrzymania EUR
6. Potwierdzenie otrzymania USD

Korespondent
banku C
(nostro agent)

Źródło: NBP.

Stosując opisaną powyżej metodę rozrachunku transakcji walutowych bank C, będący pośrednim
uczestnikiem CLS, nie eliminuje ryzyka rozrachunku. Nie ma on wprawdzie ekspozycji na ryzyko
kredytowe pierwotnego kontrahenta (banku D), jednak rozrachunek transakcji walutowej
dokonywany na podstawie umowy z bezpośrednim uczestnikiem CLS, w zależności od jej zapisów,
może nie być uznany za ostateczny (duże znaczenie mają tu przepisy prawa upadłościowego
jurysdykcji, w której podmiot ten prowadzi działalność). W takim wypadku istnieje ryzyko
nieotrzymania środków należnych z tytułu rozrachunku transakcji walutowych przeprowadzanych w
systemie CLS z wykorzystaniem wspomnianego uczestnika bezpośredniego. Jeżeli bank
przeprowadza wiele transakcji kupna i sprzedaży tych samych walut, to wspomniane ryzyko jest
częściowo niwelowane przez efekt nettingu, uzyskiwany w wyniku stosowanej w systemie CLS
metodzie obliczania kwoty środków wymaganej do przeprowadzenia rozrachunku. Skala tego ryzyka
może być jednak nadal istotna ze względu na koncentrację obsługi potransakcyjnej operacji
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walutowych w jednym podmiocie.
Bankhaus Herstatt był niemieckim bankiem, którego upadłość w 1974 r. spowodowała poważne straty finansowe u
innych uczestników rynku ze względu na niezrealizowane przez ten podmiot płatności z tytułu rozrachunku transakcji
walutowych (głównie z udziałem USD).
2 Supervisory guidance for managing risks associated with the settlement of foreign exchange transactions, Basel Committee on
Banking Supervision, Basel, February 2013.
3 CLS obsługuje obecnie rozrachunek transakcji w 17 walutach: USD, EUR, JPY, GBP, CHF, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK,
NZD, KRW, HKD, SGD, MXN, ZAR, ILS.
4 Są one nieco wyższe ze względu na korektę wartości wpłat wynikającą ze stosowanego przez CLS Bank systemu
zarządzania ryzykiem płynności.
5 W wyjątkowych sytuacjach rozrachunek transakcji w systemie CLS może nastąpić po godzinie 9.00 CET. Uczestnicy
bezpośredni muszą jednak dokonać wpłat na swój rachunek w CLS Banku przed zamknięciem odpowiednich systemów
płatności wysokokwotowych, tj. przed godziną 10.00 CET dla walut z regionu Azji i Pacyfiku oraz 12.00 CET dla
pozostałych walut.
6 Bezpośrednie uczestnictwo w systemie wymaga spełnienia ścisłych wymagań finansowych i operacyjnych oraz
zaangażowania kapitałowego w CLS Bank.
1
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5.4. Rynek instrumentów pochodnych
Finansowe instrumenty pochodne są przedmiotem obrotu zarówno na rynku giełdowym
(regulowanym), jak i pozagiełdowym (over-the-counter – OTC). Są również, choć w ograniczonym
zakresie, notowane na zorganizowanych wielostronnych platformach obrotu (multilateral trading
facilities, MTF). Zaletą rynku giełdowego jest centralizacja obrotu i wykorzystywanie izby
rozliczeniowej, co zwiększa jego przejrzystość i ogranicza ryzyko kredytowe kontrahenta. Rynek
pozagiełdowy pozwala natomiast na lepsze dopasowanie warunków transakcji do potrzeb
inwestorów. W najbliższych latach różnice pomiędzy poszczególnymi typami rynków
prawdopodobnie będą się zacierały, w miarę realizacji postanowień państw grupy G-20
zmierzających do wprowadzenia obowiązku rozliczania transakcji wystandaryzowanymi
instrumentami pochodnymi OTC w izbach rozliczeniowych o statusie CCP i przeniesienia obrotu
tymi instrumentami na giełdy lub elektroniczne platformy obrotu.
Światowe statystyki średnich dziennych obrotów netto świadczą o znacznie większej płynności
rynku giełdowego, na co wpływa standaryzacja obrotu i łatwość zawierania przeciwstawnych
transakcji na rynkach regulowanych. Z kolei skala otwartych pozycji brutto banków – łączna
wartość nominalna sprzedanych i kupionych instrumentów pochodnych – wskazuje, że w
światowym systemie finansowym większą rolę odgrywa rynek OTC.
Dla

funkcjonowania

rynku

instrumentów

pochodnych

OTC

istotne

znaczenie

ma

wykorzystywana dokumentacja prawna. Składają się na nią umowy ramowe, na podstawie
których zawierane są te transakcje i ewentualnie następuje ich wcześniejsze zakończenie, oraz
umowy

zabezpieczające

kredytowych

na

(credit

kontrahenta

support
przez

annex)

umożliwiające

ustanawianie

ograniczanie

zabezpieczeń

w

formie

ekspozycji
papierów

wartościowych i środków pieniężnych. Według danych ISDA na koniec 2013 r. umowy
zabezpieczające były stosowane w odniesieniu do 86% rozliczanych bilateralnie transakcji
instrumentami pochodnymi OTC stopy procentowej i 70% rozliczanych bilateralnie transakcji
walutowymi instrumentami pochodnymi322.

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 2013 r. były znacznie wyższe niż obroty instrumentami pochodnymi notowanymi

ISDA Margin Survey 2014, April 2014, ISDA, opracowanie zawierające omówienie wyników badania
ankietowego dostępne na stronie internetowej: http://www2.isda.org/attachment/NjQ1NA==/FINAL%202014%
20ISDA%20Margin%20Survey.pdf.
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na GPW (tabela 5.4.1). Funkcję animatorów rynku OTC pełniły bowiem banki krajowe –
instytucje o największych aktywach w polskim systemie finansowym – oraz banki zagraniczne,
których aktywność na GPW jest znacznie mniejsza. Ponadto zarządzając ryzykiem finansowym
przedsiębiorstwa o wiele częściej wykorzystywały instrumenty oferowane przez banki niż przez
GPW. Wpływały na to m.in. długotrwałe kontakty banków z przedsiębiorstwami, bogatsza
oferta banków i duża elastyczność ich produktów, a także większa płynność rynku
pozagiełdowego i związany z nią niższy koszt zawierania transakcji zabezpieczających.
Średnie dzienne obroty netto na rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w 2013 r.
wyniosły 10,2 mld zł i były o 11% wyższe niż w 2012 r. Pomimo tego aktywność uczestników
krajowego rynku instrumentów pochodnych OTC nadal była mniejsza niż przed wybuchem
globalnego kryzysu finansowego. Relatywnie niskie pozostawały limity kredytowe, które banki
wzajemnie nakładają na siebie. W 2013 r., podobnie jak w poprzednich latach, procentowe
instrumenty pochodne stanowiły największy segment krajowego rynku instrumentów
pochodnych OTC.
Tabela 5.4.1. Średnie dzienne obroty netto na krajowym rynku instrumentów pochodnych w
latach 2010-2013 (w mln zł)
Pozagiełdowe instrumenty pochodne

2010

2011

2012

2013

7 638,3

10 822,3

9 094,0

10 173,7

- procentowe instrumenty pochodne

5 824,1

9 008,0

7 461,8

8 316,1

- walutowe instrumenty pochodne

1 814,2

1 814,3

1 632,2

1 857,6

1 413,2

1 534,8

934,6

971,7
10,7

Giełdowe instrumenty pochodne
- procentowe instrumenty pochodne

-

-

-

15,3

26,5

21,7

37,8

1 397,9

1 508,3

912,9

923,3

1 319,6

1 381,6

832,8

813,8

- walutowe instrumenty pochodne
- instrumenty związane z rynkiem akcji
- w tym futures na WIG20

Uwagi: obroty na rynku pozagiełdowym wyliczono według wartości nominalnej, a na rynku giełdowym –
według kwot rozliczenia transakcji. Rynek giełdowy obejmuje jedynie instrumenty notowane na GPW. W
przypadku tego rynku uwzględniono transakcje sesyjne i pakietowe. Giełdowe procentowe instrumenty
pochodne obejmują kontrakty na stopy procentowe oraz kontrakty na obligacje, które były przedmiotem obrotu
na GPW od października 2013 r. 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.

Wartość operacji pozagiełdowymi instrumentami pochodnymi złotego zrealizowanych na rynku
offshore, który obejmuje operacje między nierezydentami, była istotnie wyższa od wartości
obrotów na rynku krajowym. Wiązało się to przede wszystkim z dużą aktywnością banków
londyńskich oraz funduszy hedgingowych.
W 2013 r. wolumen obrotów instrumentami pochodnymi na GPW wyniósł 12,6 mln kontraktów,
czyli o 11,3% więcej niż w 2012 r. Wartość transakcji zwiększyła się do 238,2 mld zł (o 2,4%).
Spośród instrumentów pochodnych dostępnych na GPW największym zainteresowaniem
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inwestorów cieszyły się kontrakty futures na indeks WIG20. Transakcje nimi stanowiły 84,4%
całkowitych obrotów na rynku terminowym GPW. Do obrotu na GPW wprowadzono kontrakty
futures na stawki referencyjne złotowych depozytów międzybankowych (1M, 3M i 6M WIBOR)
oraz kontrakty futures na krótko-, średnio- i długoterminowe krajowe obligacje skarbowe, jednak
zainteresowanie inwestorów tymi instrumentami było stosunkowo niewielkie.

5.4.2. Pozagiełdowe instrumenty pochodne
Rynek pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce umożliwia instytucjom finansowym
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 płatności zbliżone do
płatności wynikających z bazowych instrumentów finansowych umożliwiają dokonywanie
transakcji arbitrażowych.
Ze względu na zdecentralizowany charakter rynku OTC jego organizatorami i głównymi
uczestnikami są banki. Wartość nominalna pozycji brutto banków krajowych na rynku
pozagiełdowych instrumentów pochodnych na 31 grudnia 2013 r. wyniosła ponad 1,7 bln zł. Na
koniec 2013 r. takie pozycje były wykazywane przez 40 banków i oddziałów instytucji
kredytowych działających w Polsce, przy czym na pięć z nich przypadało nieco ponad 72%
wartości nominalnej tych instrumentów, a na 10 – prawie 94% tej wartości. Banki krajowe
utrzymywały największe zaangażowanie w instrumenty pochodne stopy procentowej, głównie
IRS i FRA, przy czym wyraźnie dominowały instrumenty nominowane w złotych (tabela 5.4.2).
Ponieważ transakcje IRS często są zawierane na okresy kilkuletnie, długo pozostają w
sprawozdaniach banków323. Tłumaczy to, dlaczego wartość pozycji brutto z tytułu tych operacji
na koniec 2013 r. była znacznie wyższa niż np. zawieranych częściej transakcji FRA. Wśród
walutowych instrumentów pochodnych, podobnie jak w 2012 r., największe pozycje
pozabilansowe wynikały z długoterminowych transakcji CIRS.
Wartość pozycji brutto banków z tytułu instrumentów pochodnych OTC związanych z
udziałowymi papierami wartościowymi była niewielka. Obrót nimi odbywał się przede
wszystkim na rynku giełdowym, na którym funkcję animatorów pełniły głównie domy
maklerskie. Operacje na rynku kredytowych instrumentów pochodnych w Polsce były
realizowane sporadycznie przez nieliczne podmioty.

Na rynku offshore często zawierano

natomiast transakcje CDS, w których aktywami referencyjnymi były obligacje skarbowe Polski
lub obligacje niektórych polskich przedsiębiorstw emitowane na rynkach zagranicznych. Wartość

Sprawozdawczość pozycji pozabilansowych banków obejmuje wartość nominalną wszystkich transakcji, które
jeszcze nie wygasły – niezależnie od tego, kiedy zostały zawarte.

323
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otwartych pozycji brutto z tytułu transakcji CDS na polskie obligacje skarbowe, zgłoszonych do
repozytorium danych DTCC Derivatives Repository Ltd., wyniosła na koniec 2013 r. około
30,1 mld USD, a liczba kontraktów – ponad 2,7 tys.
Tabela 5.4.2. Pozycje brutto banków krajowych na rynku pozagiełdowych instrumentów
pochodnych na koniec 2012 i 2013 r. (wartość nominalna instrumentów, w mld zł)
2012
1

złoty
Instrumenty stopy procentowej

2013
inne waluty

1

złoty

inne waluty

1 463,5

137,5

1 358,5

- transakcje FRA

598,4

2,0

457,5

1,1

- transakcje IRS

810,0

123,6

843,0

124,1

- transakcje OIS

46,1

5,8

51,3

13,0

- opcje

7,9

6,1

5,0

8,6

- transakcje forward na obligacje

0,9

0,0

1,8

0,0

- inne

0,2

0,0

0,0

0,0

Instrumenty walutowe

196,9

30,6

191,3

29,5

- transakcje forward

43,0

7,5

44,1

8,5

123,0

22,4

115,1

20,3

0,7

32,1

- transakcje CIRS
- opcje

30,9

146,8

0,7

Instrumenty związane z rynkiem akcji2

5,3

12,1

Instrumenty kredytowe

0,0

0,0

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.
1

Źródło: NBP.

Banki krajowe w relacjach z bankami zagranicznymi powszechnie stosowały umowy
zabezpieczające wzorowane na standardzie ISDA. Coraz częściej posługiwano się nimi także w
operacjach między bankami krajowymi. W czerwcu 2013 r. ISDA opublikowała nowy wzorzec
standardowej umowy zabezpieczającej (Standard Credit Support Annex), m.in. promujący
wykorzystywanie krzywych OIS do dyskontowania przepływów z instrumentów finansowych i
ujednolicający traktowanie zabezpieczeń w transakcjach rozliczanych bilateralnie oraz przez
CCP. W opinii ISDA stosowanie nowego wzorca umów przez uczestników rynku będzie się
stopniowo upowszechniało, niemniej zarówno dotychczasowy, jak i nowy wzorzec będą
aktualizowane.
Dalszy rozwój rynku instrumentów pochodnych OTC w UE będzie w dużym stopniu
determinowało stosowanie rozporządzenia EMIR, które weszło w życie 16 sierpnia 2012 r., oraz
przyjętych przez KE 19 grudnia 2012 r. regulacyjnych i wykonawczych standardów technicznych
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do tego rozporządzenia324. Na zakres oraz siłę oddziaływania regulacji EMIR na krajowym rynku
instrumentów pochodnych OTC istotnie wpłyną przewidziane w niej wyłączenia podmiotowe.
Nawet w sytuacji gdy obowiązkiem rozliczania przez CCP zostałyby objęte operacje
nominowanymi w złotych instrumentami pochodnymi OTC, to podmioty niefinansowe nie
musiałyby przekazywać transakcji tymi instrumentami do centralnego rozliczania, o ile
ekspozycje z tytułu takich transakcji o charakterze spekulacyjnym zawartych przez
przedsiębiorstwa z grupy kapitałowej tego podmiotu nie przekraczałyby określonych progów
rozliczeniowych (clearing thresholds). Progi te ustalono na relatywnie wysokim poziomie, przez co
większość krajowych przedsiębiorstw niefinansowych aktywnych na rynku pozagiełdowych
instrumentów pochodnych prawdopodobnie uniknie obowiązku przenoszenia 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 stosowaniu arbitrażu
regulacyjnego przez europejskie grupy kapitałowe, do których należy znaczna część banków
działających w Polsce.
W listopadzie 2013 r. zostały zarejestrowane przez ESMA pierwsze cztery w UE repozytoria
transakcji, w tym repozytorium prowadzone przez KDPW (KDPW_TR) dla wszystkich rodzajów
transakcji pochodnych (zawieranych zarówno na rynku regulowanym, jak i na rynku OTC). Tym
samym, zgodnie z przepisami wykonawczymi do rozporządzenia EMIR, na 12 lutego 2014 r.
została wyznaczona data wejścia w życie wymogu przekazywania przez podmioty gospodarcze
zgłoszeń o zawartych transakcjach pochodnych i szczegółowych informacjach o kontrahentach
tych transakcji do repozytoriów transakcji325.
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
Zgodnie z wynikami przeprowadzonego przez BIS badania Triennial Central Bank Survey of
Foreign Exchange and OTC Derivatives Market Activity globalny rynek nominowanych w złotych
transakcji pozagiełdowymi instrumentami pochodnymi stopy procentowej był piętnasty na
świecie pod względem wartości obrotów. Były one realizowane przede wszystkim na rynku

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.
325 Szerzej na ten temat w rozdziale 3.
324
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londyńskim (wykres 5.4.1). Jednocześnie rynek ten był najbardziej płynny spośród rynków
instrumentów pochodnych stopy procentowej OTC nominowanych w walutach krajów Europy
Środkowo-Wschodniej (tabela 5.4.3). Dominowały na nim operacje FRA, realizowane przeważnie
między bankami. Na podstawie wyników wspomnianego badania oszacowano wielkość rynku
offshore pozagiełdowych instrumentów pochodnych stopy procentowej nominowanych w
złotych. Operacje między nierezydentami stanowiły około 60% obrotów na rynku globalnym
tych instrumentów (tabela 5.4.4).
Wykres 5.4.1. Struktura geograficzna obrotów na światowym rynku pozagiełdowych
instrumentów pochodnych stopy procentowej nominowanych w złotych w kwietniu 2013 r.
(w %)
2,3

1,2
1,4
1,5 1,0

31,5

61,0

Wielka Brytania

Polska

Francja

Stany Zjednoczone

Niemcy

Pozostałe

Holandia

Uwaga: udziały policzone po wyeliminowaniu efektu podwójnej sprawozdawczości w odniesieniu do transakcji
między bankami rezydentami.
Źródło: opracowano na podstawie wyników Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and Derivatives
Market Activity in 2013.

Tabela 5.4.3. Średnie dzienne obroty netto na światowym rynku pozagiełdowych instrumentów
pochodnych stopy procentowej w kwietniu 2013 r. (w mld USD)
Rynek instrumentów pochodnych stopy procentowej

PLN

CZK

HUF

7 411

749

2 475

- transakcje FRA

5 135

278

1 781

- transakcje IRS (z OIS)

2 138

416

648

138

55

46

- opcje na stopy procentowe

Uwaga: wyeliminowano efekt podwójnej sprawozdawczości.
Źródło: Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and Derivatives Market Activity in 2013.

W 2013 r. obroty na rynku instrumentów pochodnych stopy procentowej OTC w Polsce były o
11% wyższe niż w poprzednim roku, a transakcje FRA nominowane w złotych nadal stanowiły
jego najbardziej płynny segment. Średnia dzienna wartość tych transakcji w 2013 r. wyniosła
5,8 mld zł i była o 12% wyższa niż w 2012 r., przede wszystkim za sprawą ich wykorzystywania
przez banki w celu spekulacji na zmiany stóp procentowych NBP w okresie styczeń – lipiec
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(wykres 5.4.2). Skala operacji o takim charakterze pozostawała jednak mniejsza niż przed
wybuchem światowego kryzysu finansowego ze względu na wciąż relatywnie niskie limity
kredytowe, które banki wzajemnie na siebie nakładają. Obserwowany od sierpnia 2013 r. istotny
spadek aktywności na rynku FRA mógł wynikać z bardziej jednolitych oczekiwań uczestników
rynku dotyczących zmian stóp procentowych NBP, odzwierciedlonych m.in. w kwotowaniach
tych instrumentów (wykres 5.4.3). Wskazywały one na brak istotnych zmian stóp procentowych
NBP w okresie do sześciu miesięcy. Na przekonania uczestników rynku wpłynęła wyrażona w
komunikacie po lipcowym posiedzeniu RPP zapowiedź zakończenia cyklu obniżek stóp
procentowych NBP ze wskazaniem, że nie powinny one być zmieniane do końca 2013 r. (tzw.
forward guidance). Do utrwalenia wspomnianych oczekiwań przyczyniła się także informacja po
listopadowym posiedzeniu RPP, zgodnie z którą w ocenie RPP stopy procentowe NBP miały
zostać utrzymane na niezmienionym poziomie co najmniej do końca I półrocza 2014 r.
Tabela 5.4.4. Średnie dzienne obroty netto na światowym rynku pozagiełdowych instrumentów
pochodnych stopy procentowej nominowanych w złotych w kwietniu 2013 r. (w mld USD)
PLN
Rynek instrumentów pochodnych stopy procentowej

7,41

- rezydent-rezydent

0,88

- rezydent-nierezydent

2,03

- nierezydent-nierezydent

4,52

Transakcje FRA

5,14

- rezydent-rezydent

0,49

- rezydent-nierezydent

1,53

- nierezydent-nierezydent

3,11

Transakcje IRS (z OIS)

2,14

- rezydent-rezydent

0,39

- rezydent-nierezydent

0,50

- nierezydent-nierezydent

1,25

Opcje na stopy procentowe

0,16

- rezydent-rezydent

0,00

- rezydent-nierezydent

0,00

- nierezydent-nierezydent

0,16

Źródło: opracowano na podstawie wyników Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and Derivatives
Market Activity in 2013 oraz danych NBP.

Wzrost średnich dziennych obrotów netto zaobserwowano również na rynku transakcji IRS – w
2013 r. były one o ponad 23% wyższe niż w poprzednim roku i wyniosły około 2,1 mld zł
(wykres 5.4.4). Inwestorzy stosowali te operacje do spekulacji na zmiany kształtu krzywej
dochodowości (bez konieczności podejmowania ryzyka kredytowego Polski) oraz do
zabezpieczania się przed związanymi z nimi potencjalnymi stratami z powodu niekorzystnych
zmian cen krajowych obligacji skarbowych, które znajdowały się w ich portfelach. Ponadto
realizowali strategie arbitrażowe, wykorzystujące różnice między wartościami strumieni
płatności z tytułu transakcji IRS oraz odpowiadających im obligacji skarbowych.
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Wykres 5.4.2. Miesięczne obroty netto na krajowym rynku transakcji FRA nominowanych w
złotych w latach 2010-2013
mld zł
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Udział transakcji z nierezydentami - prawa oś

Uwaga: w odniesieniu do transakcji między bankami rezydentami wyeliminowano efekt podwójnej
sprawozdawczości.
Źródło: dane pozyskane od banków najbardziej aktywnych na krajowym rynku finansowym.

Wykres 5.4.3. Bieżące i oczekiwane stopy procentowe na krajowym rynku pieniężnym w latach
2012-2013
5,5

%

5,0
4,5
4,0
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3,0
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FRA 9x12

12-2013

11-2013
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07-2013

06-2013

05-2013

04-2013

03-2013

02-2013

01-2013

12-2012

11-2012

10-2012

09-2012

08-2012

07-2012

06-2012

05-2012

04-2012

03-2012

02-2012

2,0

01-2012

2,5

3M WIBOR

Źródło: Thomson Reuters.

W porównaniu z 2012 r. średnie dzienne obroty netto na krajowym rynku transakcji OIS spadły o
ponad 30%, do około 0,4 mld zł, przy czym w II połowie 2013 r. były one ponad dwukrotnie
niższe niż w pierwszych dwóch kwartałach (wykres 5.4.5). Przeciętnie realizowano zaledwie
kilka operacji dziennie. Tak duży spadek aktywności na rynku transakcji OIS w II połowie roku
można tłumaczyć przede wszystkim silnym spadkiem zmienności stawki POLONIA oraz
wspomnianymi jednolitymi oczekiwaniami uczestników rynku wskazującymi na brak zmian
stóp procentowych NBP do końca roku.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r.

309

Rynki finansowe

Wykres 5.4.4. Miesięczne obroty netto na krajowym rynku transakcji IRS nominowanych w
złotych w latach 2010-2013
66

mld zł

%

100

Obroty netto ogółem - lewa oś

10-2013

07-2013

04-2013

01-2013

10-2012

07-2012

0
04-2012

10

0
01-2012

20

7
10-2011

30

13

07-2011

40

20

04-2011

50

26

01-2011

60

33

10-2010

70

40

07-2010

80

46

04-2010

90

53

01-2010

59

Udział transakcji z nierezydentami - prawa oś

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. Miesięczne obroty netto na krajowym rynku transakcji OIS nominowanych w
złotych w latach 2010-2013
45

mld zł

%

60

Obroty netto ogółem - lewa oś

2013-10

2013-07

2013-04

2013-01

2012-10

2012-07

0
2012-04

6

0

2012-01

12

5
2011-10

18

9

2011-07

24

14

2011-04

30

18

2011-01

36

23

2010-10

42

27

2010-07

48

32

2010-04

54

36

2010-01

41

Udział transakcji z nierezydentami - prawa oś

Uwaga: w odniesieniu do transakcji między bankami rezydentami wyeliminowano efekt podwójnej
sprawozdawczości.
Źródło: dane pozyskane od banków najbardziej aktywnych na krajowym rynku finansowym.

Uczestnicy rynku
Charakterystyczną cechą krajowego rynku instrumentów pochodnych OTC stopy procentowej
był relatywnie wysoki udział nierezydentów w strukturze podmiotowej obrotów – w 2013 r.
ponad 76% w segmencie FRA (wykres 5.4.2) i ponad 70% w segmencie IRS (wykres 5.4.4).
Operacje FRA i IRS dokonywane pomiędzy bankami krajowymi stanowiły zaledwie około 22%
obrotów (tabela 5.4.5). Duże znaczenie banków zagranicznych na tym rynku potwierdzają także
dane o pozycjach pozabilansowych banków krajowych z tytułu transakcji instrumentami
pochodnymi (wykres 5.4.6).
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W przypadku transakcji OIS aktywność banków zagranicznych była niższa niż w innych
segmentach rynku – udział operacji z nierezydentami na rynku międzybankowym wyniósł około
35% (wykres 5.4.5). 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.
Poszczególne segmenty rynku instrumentów pochodnych stopy procentowej OTC odznaczały
się wysoką koncentracją obrotów. Udział pięciu najbardziej aktywnych banków krajowych w
obrotach na rynku transakcji FRA, IRS i OIS w 2013 r. w każdym przypadku przekraczał 80%.
Opcje na stopy procentowe oferowało zaledwie kilka banków krajowych – operacje trzech
najbardziej aktywnych podmiotów w obrotach na tym rynku stanowiły ponad 85%.
Tabela 5.4.5. Średnia dzienna wartość transakcji banków krajowych na rynku pozagiełdowych
instrumentów pochodnych stopy procentowej w Polsce wg kontrahentów w latach 2010-2013
(w mln zł)
Transakcje FRA
- z bankami krajowymi
- z podmiotami niebankowymi
- z nierezydentami
Transakcje IRS
- z bankami krajowymi
- z podmiotami niebankowymi
- z nierezydentami
Transakcje OIS
- z bankami krajowymi
- z podmiotami niebankowymi

2010

2011

2012

2013

3 504,9

5 572,6

5 116,4

5 772,7

1 071,8

1 976,0

1 225,4

1 263,1

17,7

58,4

15,4

92,4

2 415,4

3 538,2

3 875,6

4 417,2

1 353,0

2 218,8

1 698,4

2 100,0

285,5

582,7

318,9

479,6

51,8

119,3

96,7

127,7

1 015,7

1 516,8

1 282,8

1 492,8

963,7

1 215,0

633,5

441,4

717,9

914,9

492,8

286,4

3,9

7,3

4,0

0,0

241,9

292,8

136,7

155,0

Opcje na stopy procentowe

2,5

1,5

13,4

2,0

- z bankami krajowymi

0,0

0,2

0,0

0,0

- z podmiotami niebankowymi

1,5

0,8

6,8

1,1

- z nierezydentami

1,0

0,5

6,6

0,9

- z nierezydentami

Uwaga: w odniesieniu do transakcji między bankami rezydentami wyeliminowano efekt podwójnej
sprawozdawczości.
Źródło: dane pozyskane od banków najbardziej aktywnych na krajowym rynku finansowym.

Aktywność

krajowych

niebankowych

instytucji

finansowych

na

rynku

instrumentów

pochodnych stopy procentowej w Polsce pozostawała niewielka (wykres 5.4.6). Niektóre zakłady
ubezpieczeń, zarządzając ryzykiem stopy procentowej, sporadycznie zawierały transakcje IRS i
FRA. Na koniec 2013 r. wartość bilansowa tych instrumentów stanowiła zaledwie 0,22%
wszystkich lokat tych podmiotów. 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.
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Podmioty niefinansowe dokonywały transakcji instrumentami pochodnymi stopy procentowej
sporadycznie i na niewielką skalę.
Wykres 5.4.6. Pozycje brutto banków krajowych na rynku pozagiełdowych instrumentów
pochodnych na stopę procentową na koniec 2012 i 2013 r. wg kontrahentów (wartość nominalna
instrumentów)
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Niebankowe instytucje finansowe

Nierezydenci

Źródło: NBP.

Struktura rynku
Wartość operacji FRA na rynku międzybankowym wynosiła standardowo 500 mln zł dla
transakcji rozliczanych według 1M WIBOR, 300 mln zł dla transakcji ze stawką referencyjną 3M
WIBOR i 150 lub 200 mln zł dla transakcji rozliczanych według stawki 6M WIBOR. W
porównaniu z poprzednim rokiem w strukturze terminowej FRA wyraźnie zwiększył się udział
operacji o pierwotnym terminie zapadalności do miesiąca oraz od sześciu do dziewięciu
miesięcy. Jednocześnie spadł udział instrumentów o terminach zapadalności od jednego do
trzech miesięcy oraz powyżej 9 miesięcy (tabela 5.4.6). Najbardziej płynne były następujące
segmenty rynku: 9x12, 1x4, 6x9 oraz 3x6, 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 lub 200 mln zł. Dla dwuletnich IRS standardową kwotą
nominalną było 50 lub 100 mln zł, a w transakcjach o dłuższych pierwotnych terminach
zapadalności – 25 lub 50 mln zł. W porównaniu z 2012 r. istotnie spadł udział operacji o
terminach zapadalności do roku włącznie, natomiast zwiększył się udział wszystkich
pozostałych operacji (tabela 5.4.6).
Dla zdecydowanej większości transakcji OIS stawką referencyjną była POLONIA – w 2013 r.
banki tylko sporadycznie wykorzystywały do ich rozliczenia stawkę O/N WIBOR. Standardowe
kwoty nominalne operacji z terminem realizacji do jednego miesiąca wynosiły 500 mln zł, a dla

312

Narodowy Bank Polski

Rynki finansowe

operacji z dłuższym terminem – 100 lub 250 mln zł. W porównaniu z 2012 r. istotnie zmniejszył
się udział transakcji o terminach zapadalności do miesiąca włącznie, a wzrosło znaczenie
swapów o dłuższych terminach zapadalności (tabela 5.4.6).
Tabela 5.4.6. Struktura terminowa transakcji FRA, IRS i OIS nominowanych w złotych w latach
2012-2013 (w %)
FRA

<1M

1-3M

3-6M

6-9M

>9M

2012

14,6

30,3

15,2

13,6

26,3

2013

18,8

26,8

15,5

18,1

20,8

IRS

<1Y

1-2Y

2-3Y

3-5Y

>5Y

2012

30,0

35,8

10,7

16,1

7,4

2013

19,5

37,6

14,2

18,4

10,3

OIS

<1W

1W-1M

1-3M

3-6M

>6M

2012

24,1

39,4

14,6

9,8

12,2

2013

16,0

18,0

22,2

15,9

27,8

Uwaga: struktura według pierwotnych terminów zapadalności; przedziały są prawostronnie domknięte.
Źródło: dane pozyskane od banków najbardziej aktywnych na krajowym rynku finansowym.

Infrastruktura rynku
W styczniu 2013 r. na krajowym rynku międzybankowym zostały uruchomione fixingi
instrumentów pochodnych stopy procentowej (dla transakcji FRA, IRS i OIS), organizowane
przez Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska. Według stanu na koniec 2013 r. w
fixingach FRA i IRS uczestniczyło siedem, a w fixingu OIS – sześć banków krajowych. Agentem
kalkulacyjnym był Thomson Reuters, a stawki były publikowane w dni robocze o godz. 16:30.
Fixingi były wykorzystywane m.in. przez KDPW_CCP w celu przeprowadzania codziennej
wyceny zabezpieczeń wnoszonych i utrzymywanych przez bezpośrednich uczestników tej izby.
Ponadto banki działające w Polsce coraz powszechniej stosowały krzywe OIS do dyskontowania
przepływów finansowych na potrzeby wyceny własnych portfeli instrumentów pochodnych.
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 nominowane w
złotych. Pomimo intensywnych przygotowań niektórych banków krajowych do uczestnictwa w
KDPW_CCP oraz wypełniania obowiązków wynikających z EMIR, do końca 2013 r. izba ta nie
rozliczyła żadnej transakcji tymi instrumentami. Pojedyncze banki krajowe i oddziały
zagranicznych instytucji finansowych działające w Polsce przekazywały niektóre transakcje
instrumentami pochodnymi OTC stopy procentowej do rozliczenia przez zagraniczne izby
rozliczeniowe. Ten stan rzeczy mógłby ulec istotnej zmianie dopiero po wprowadzeniu
obowiązku przekazywania do rozliczania przez CCP operacji FRA, IRS lub OIS nominowanych
w złotych oraz obowiązku ustanawiania zabezpieczeń w transakcjach rozliczanych bilateralnie.
W tym kontekście kluczowy będzie ostateczny kształt rozwiązań zawartych w regulacyjnym
standardzie technicznym dotyczącym klas instrumentów pochodnych OTC podlegających
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wspomnianemu obowiązkowi rozliczania przez CCP. Jego przepisy wejdą w życie w IV kwartale
2014 r. lub w I kwartale 2015 r. Ponadto wspomniana struktura podmiotowa uczestników
krajowego rynku instrumentów pochodnych OTC stopy procentowej sprawia, że korzystanie
przez banki krajowe z usług KDPW_CCP w zakresie rozliczania operacji tymi instrumentami
będzie w dużym stopniu zależało od atrakcyjności oferty tego podmiotu dla banków
zagranicznych.
Na rynku krajowym warunki transakcji instrumentami pochodnymi stopy procentowej były
przeważnie uzgadniane w elektronicznych systemach konwersacyjnych lub za pośrednictwem
brokerów głosowych.

5.4.2.2. Walutowe instrumenty pochodne
Wielkość rynku
Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego przez BIS globalny rynek transakcji
instrumentami pochodnymi OTC na kurs złotego zajmował dwudzieste drugie miejsce na
świecie pod względem wartości obrotów – średnie dzienne obroty na tym rynku w kwietniu
2013 r. wyniosły około 6,9 mld USD, z czego około 5,5 mld USD przypadało na transakcje
forward, 1,1 mld USD na opcje a 0,4 mld USD na transakcje CIRS (tabela 5.4.7). Wartość operacji
zrealizowanych między nierezydentami (przede wszystkim bankami z Wielkiej Brytanii i ze
Stanów Zjednoczonych) stanowiła ponad 90% obrotów na globalnym rynku tych instrumentów.
Tabela 5.4.7. Średnie dzienne obroty netto na światowym rynku pozagiełdowych walutowych
instrumentów pochodnych na kurs złotego w kwietniu 2013 r. (w mld USD)
2004

2007

2010

2013

0,75

3,76

5,82

6,94

- rezydent-rezydent

0,17

0,64

0,34

0,47

- rezydent-nierezydent

0,06

0,18

0,16

0,16

- nierezydent-nierezydent

0,51

2,94

5,32

6,31

Transakcje outright forward

0,48

2,64

3,56

5,52

- rezydent-rezydent

0,16

0,39

0,28

0,44

- rezydent-nierezydent

0,03

0,06

0,02

0,01

- nierezydent-nierezydent

0,29

2,19

3,25

5,07

Rynek walutowych instrumentów pochodnych

Transakcje CIRS

0,01

0,18

0,18

0,36

- rezydent-rezydent

0,00

0,04

0,00

0,00

- rezydent-nierezydent

0,00

0,02

0,07

0,11

- nierezydent-nierezydent

0,00

0,12

0,11

0,25

0,26

0,94

2,08

1,06

- rezydent-rezydent

0,01

0,21

0,06

0,03

- rezydent-nierezydent

0,03

0,10

0,07

0,04

- nierezydent-nierezydent

0,22

0,63

1,96

0,99

Opcje walutowe

Źródło: opracowano na podstawie wyników Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and Derivatives
Market Activity in 2013 oraz danych NBP.
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Rynek walutowych instrumentów pochodnych OTC w Polsce był najlepiej rozwinięty spośród
rynków w krajach Europie Środkowo-Wschodniej (tabela 5.4.8). Obroty na lokalnym rynku
transakcji forward były w kwietniu 2013 r. wyraźnie wyższe w Polsce niż w Czechach i na
Węgrzech, podobnie jak w przypadku rynku transakcji CIRS. Wskutek niewielkiego
zainteresowania polskich przedsiębiorstw opcjami walutowymi wartość transakcji tymi
instrumentami we wspomnianych krajach przewyższała obroty w Polsce.
Tabela 5.4.8. Średnia dzienna wartość transakcji na rynkach pozagiełdowych walutowych
instrumentów pochodnych w Polsce, Czechach i na Węgrzech według kontrahentów w kwietniu
2013 (w mln USD)
Polska
opcje

CIRS

opcje

CIRS

0,4

0,7

0,0

0,0

1,2

0,0

forward
Instytucje
sprawozdające

Rezydenci

Poz. instytucje
finansowe

Rezydenci

Instytucje
niefinansowe

Rezydenci

Nierezydenci
Nierezydenci
Nierezydenci

Ogółem

Węgry

Czechy
forward

forward

opcje

CIRS

0,0

4,7

0,0

11,5

39,9

109,8

106,7

44,1

32,0

6,7

53,5

20,9

157,3

4,7

0,0

2,8

0,0

1,1

134,4

1,5

0,0

0,2

4,1

15,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

293,5

20,3

0,1

146,4

17,3

26,0

65,6

13,9

0,0

0,8

0,1

0,0

2,3

29,4

0,0

0,5

1,0

0,0

463,9

69,8

125,2

258,3

92,0

59,1

207,1

74,6

20,9

Uwaga: w odniesieniu do transakcji między bankami rezydentami wyeliminowano efekt podwójnej
sprawozdawczości.
Źródło: Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and Derivatives Market Activity in 2013.

Średnie dzienne obroty netto na krajowym rynku walutowych instrumentów pochodnych były w
2013 r. o 13% wyższe niż w 2012 r. i wyniosły prawie 1,9 mld zł. Do wzrostu płynności tego
rynku przyczyniło się przede wszystkim większe zainteresowania podmiotów niefinansowych
transakcjami forward, co miało związek m.in. z ożywieniem eksportu. Średnia dzienna wartość
operacji tymi instrumentami realizowanych przez banki krajowe wyniosła około 1,4 mld zł, tj. o
15% więcej niż w 2012 r. (wykres 5.4.7), pomimo że zmienność kursu EUR/PLN w 2013 r.
utrzymywała się na niskim poziomie (wykres 5.4.8).
Na krajowym rynku opcji walutowych, po czterech latach spadku aktywności, w
2013 r. zarejestrowano wzrost obrotów o 23% w porównaniu z poprzednim rokiem – wyniosły
one około 270 mln zł (wykres 5.4.9). Po negatywnych doświadczeniach z opcjami walutowymi w
latach 2008-2009 przedsiębiorstwa nadal niezbyt chętnie wykorzystywały te instrumenty, co
miało wpływ na niewielką skalę aktywności także na rynku międzybankowym. W 2013 r. kilka
banków aktywnie zarządzało portfelem opcji walutowych. Pozostałe podmioty oferujące te
produkty zabezpieczały się przed związanym z tym ryzykiem rynkowym, zawierając transakcje
przeciwstawne (hedge back-to-back).
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Wykres 5.4.7. Miesięczne obroty netto na krajowym rynku transakcji forward na kurs złotego w
latach 2010-2013
32

mld zł

%

100

2013-10

2013-07

2013-04

2013-01

2011-01

2012-10

70
2012-07

73

0
2012-04

76

3
2012-01

79

6

2011-10

82

10

2011-07

85

13

2011-04

88

16

2010-10

91

19

2010-07

94

22

2010-04

97

26

2010-01

29

Obroty netto na rynku międzybankowym - lewa oś
Obroty na rynku klientowskim - lewa oś
Udział transakcji z nierezydentami na rynku międzybankowym - prawa oś

Uwaga: w odniesieniu do transakcji między bankami rezydentami wyeliminowano efekt podwójnej
sprawozdawczości.
Źródło: dane pozyskane od banków najbardziej aktywnych na krajowym rynku finansowym.

Wykres 5.4.8. Marże na rynku transakcji CIRS basis i kurs EUR/PLN w latach 2012-2013
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pkt bazowe

4,6

Marża na rynku transakcji CIRS basis - lewa oś

Uwaga:
Źródło:

12-2013

11-2013

10-2013

09-2013

08-2013

07-2013

06-2013

05-2013

04-2013

03-2013

02-2013

01-2013

12-2012

3,8

11-2012

3,9

20

10-2012

37
09-2012

4,0

08-2012

4,1

54

07-2012

71

06-2012

4,2

05-2012

4,3

88

04-2012

105

03-2012

4,4

02-2012

4,5

122

01-2012

139

Kurs EUR/PLN - prawa oś

marżę zdefiniowano jako premię ponad stawkę EURIBOR.
Thomson Reuters.

Rynek operacji CIRS pozostawał najmniejszym segmentem krajowego rynku walutowych
instrumentów pochodnych na kurs złotego. Średnie dzienne obroty w 2013 r. wyniosły około
190 mln zł, tj. o 7% mniej niż w poprzednim roku (wykres 5.4.10). Banki krajowe nadal stosowały
transakcje CIRS prawie wyłącznie do ograniczania ryzyka rynkowego, wynikającego z portfeli
kredytów 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. forwardstarting swaps). Zaobserwowano spadek kosztów pozyskiwania walut obcych w zamian za
złotego w transakcjach CIRS basis (wykres 5.4.8).
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Wykres 5.4.9. Średnie miesięczne obroty netto na krajowym rynku złotowych opcji walutowych
według wartości nominalnej w latach 2010-2013
7,0

mld zł
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5,6
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Udział transakcji z nierezydentami na rynku międzybankowym - prawa oś

Uwagi: w odniesieniu do transakcji między bankami rezydentami wyeliminowano efekt podwójnej
sprawozdawczości. W podanych wartościach uwzględniono kwoty nominalne każdej opcji wchodzącej w skład
strategii.
Źródło: dane pozyskane od banków najbardziej aktywnych na krajowym rynku finansowym.

Wykres 5.4.10. Średnie miesięczne obroty netto na krajowym rynku transakcji CIRS waluta
obca/złoty w latach 2010-2013
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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.

Uczestnicy rynku
Struktura uczestników globalnego rynku transakcji forward na kurs złotego była silnie
zróżnicowana. Największe grupy kontrahentów stanowiły banki, fundusze hedgingowe,
podmioty niefinansowe oraz inwestorzy instytucjonalni (wykres 5.4.11). Znaczny udział operacji
realizowanych przez fundusze hedgingowe wskazuje na duże znaczenie aktywności
spekulacyjnej na tym rynku. Prawie 25% obrotów na globalnym rynku transakcji forward na kurs
złotego stanowiły operacje realizowane w ramach usługi prime brokerage. Na światowym rynku
opcji walutowych na kurs złotego ponad 70% operacji było realizowanych między bankami.
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Niewielka skala transakcji z podmiotami niefinansowymi również sugeruje istotne znaczenie
motywu spekulacyjnego na tym rynku. W strukturze uczestników globalnego rynku operacji
CIRS na kurs złotego prawie 88% obrotów stanowiły transakcje banków z innymi bankami.
Wykres 5.4.11. Struktura podmiotowa obrotów na światowym rynku transakcji forward, opcji
walutowych oraz transakcji CIRS na kurs złotego w kwietniu 2013 r.
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Instytucje finansowe sektora publicznego

Instytucje niefinansowe

Pozostałe

Uwaga: w przypadku transakcji forward i CIRS wyeliminowano efekt podwójnej sprawozdawczości.
Źródło: opracowano na podstawie Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and Derivatives Market Activity
in 2013.

Obroty na krajowym rynku walutowych instrumentów pochodnych OTC odbywały się przede
wszystkim

w

segmencie

klientowskim.

Wyraźna

przewaga

operacji

z

podmiotami

niefinansowymi była widoczna zwłaszcza na rynku złotowych transakcji forward, na którym
stanowiły one około 85% obrotów (wykres 5.4.8). Niezmiennie, od wielu lat transakcje te były dla
przedsiębiorstw prostym i relatywnie łatwo dostępnym sposobem ograniczania ryzyka
walutowego. Ekspozycje na ten rodzaj ryzyka wynikające z zawartych z klientami transakcji
forward były często niwelowane przez banki krajowe na rynku międzybankowym (przeważnie z
bankami zagranicznymi) z wykorzystaniem odpowiedniego złożenia transakcji na rynku
kasowym z transakcją fx swap. Udział pięciu najbardziej aktywnych banków w obrotach na
krajowym rynku operacji forward w 2013 r. wyniósł ponad 67%.
Na rynku opcji walutowych w Polsce przeważały transakcje między bankami (wykres 5.4.9).
Zmiany wartości obrotów na rynku klientowskim i międzybankowym były ze sobą ściśle
związane, co wynikało ze wspomnianego stosowania strategii hedge back-to-back. Udział
nierezydentów w obrotach na rynku międzybankowym był bardzo wysoki (powyżej 95%),
ponieważ kontrahentami w tych transakcjach przeciwstawnych były przede wszystkim banki
zagraniczne – najczęściej podmioty dominujące. Udział pięciu najbardziej aktywnych banków
krajowych na rynku opcji walutowych w 2013 r. wyniósł nieco ponad 75%. Podmioty te
zarządzały portfelem opcji, wykorzystując w tym celu tzw. delta-hedging.
W odróżnieniu od pozostałych segmentów krajowego rynku walutowych instrumentów
pochodnych OTC transakcje CIRS były zawierane niemal wyłącznie przez banki, przy czym
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operacje z nierezydentami stanowiły około 98% obrotów na rynku międzybankowym (wykres
5.4.10). Miało to związek ze wspomnianym podstawowym zastosowaniem tych instrumentów –
wykorzystywaniem ich przez banki krajowe do zarządzania ryzykiem rynkowym, wynikającym
z udzielonych kredytów mieszkaniowych nominowanych w walutach obcych. Istotna rola
nierezydentów na tym rynku wynikała z ograniczonych możliwości przeprowadzania takich
operacji z bankami krajowymi (żaden z nich nie pełnił funkcji market makera). Ponadto 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. Operacje pięciu najbardziej aktywnych banków
stanowiły prawie 88% obrotów na rynku krajowym w 2013 r.
Niebankowe instytucje finansowe w niewielkim zakresie korzystały z produktów dostępnych na
krajowym rynku walutowych instrumentów pochodnych OTC. Fundusze inwestycyjne lokujące
środki w aktywa zagraniczne nie wykazywały dużego zainteresowania tymi instrumentami.
Fundusze emerytalne nie mogły stosować instrumentów pochodnych do zabezpieczania się m.in.
przed zmianami kursów walut. W zakładach ubezpieczeń instrumenty finansowe nominowane
w walutach obcych stanowiły na koniec 2013 r. około 4% wszystkich lokat, co wiązało się z
niewielką wartością zobowiązań z tytułu umów ubezpieczenia w walutach obcych326. Wpływało
to na niewielkie zaangażowanie zakładów ubezpieczeń w walutowe instrumenty pochodne – na
koniec 2013 r. ich wartość bilansowa stanowiła nie więcej niż 0,13% wszystkich lokat.
Struktura rynku
Na krajowym rynku transakcji forward dominowały operacje o krótkich pierwotnych terminach
zapadalności – w 2013 r. 86% z nich zawarto na okresy do trzech miesięcy włącznie (około 30%
do tygodnia włącznie). W porównaniu z 2012 r. w strukturze walutowej obrotów na tym rynku
nieznacznie zmniejszył się udział pary EUR/PLN, który w 2013 r. wyniósł 63%. Udział transakcji
USD/PLN utrzymywał się na poziomie 33%. Ponad 60-procentowy udział operacji EUR/PLN na
rynku klientowskim wskazuje na przewagę aktywności mającej na celu ograniczanie ryzyka
walutowego. Przedsiębiorstwa najczęściej zabezpieczały się bowiem przed zmianą wartości
przepływów pieniężnych z tytułu handlu zagranicznego, przeważnie nominowanych w euro, co
ściśle wiązało się ze strukturą geograficzną wymiany handlowej Polski. Na rynku globalnym
udział transakcji EUR/PLN był istotnie niższy i w kwietniu 2013 r. wyniósł nieco ponad 42%.
Mogło to wynikać z większego znaczenia aktywności spekulacyjnej na rynku offshore niż na
rynku krajowym.

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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W strukturze terminowej obrotów na krajowym rynku opcji walutowych wydłużył się średni
termin zapadalności zawieranych transakcji (tabela 5.4.9). Operacje z terminem wykonania do
trzech miesięcy włącznie w 2013 r. stanowiły 59% (w 2012 r. – prawie 67%). W ostatnich dwóch
latach wyraźnie wzrósł udział transakcji EUR/PLN w obrotach na tym rynku – z 44% w 2011 r.
do 65% w 2013 r. Na rynku globalnym również dominowały operacje EUR/PLN – ich średni
udział w kwietniu 2013 r. wyniósł prawie 76%. Przedmiotem handlu na krajowym rynku
międzybankowym były przede wszystkim proste (plain vanilla) opcje europejskie oraz
zbudowane z nich strategie opcyjne. Tylko nieliczne banki krajowe sporadycznie wystawiały i
kupowały opcje egzotyczne na kurs złotego, w przeciwieństwie do banków zagranicznych, które
często zawierały takie transakcje na rynku offshore (głównie opcje barierowe).
Tabela 5.4.9. Struktura terminowa obrotów na krajowym rynku złotowych opcji walutowych
oraz rynku transakcji CIRS waluta obca/złoty w latach 2012-2013
Opcje walutowe

<1M

1-3M

3-6M

6-12M

>12M

2012

45,9

20,1

17,6

10,0

6,3

2013

39,0

20,4

15,6

16,3

8,7

Transakcje CIRS

<1Y

1-2Y

2-3Y

3-5Y

>5Y

2012

33,2

14,3

14,9

20,0

17,5

2013

21,7

9,0

19,6

18,7

30,9

Uwaga: struktura terminowa według pierwotnych terminów zapadalności; przedziały zapadalności są
prawostronnie domknięte.
Źródło: dane pozyskane od banków najbardziej aktywnych na krajowym rynku finansowym.

W 2013 r. na krajowym rynku wyraźnie wzrosło znaczenie operacji CIRS o terminie rozliczenia
powyżej dwóch lat – ich udział w obrotach wyniósł ponad 70%, podczas gdy w 2012 r. było to
nieco powyżej 50% (tabela 5.4.9). W strukturze walutowej pozycji banków z tytułu tych transakcji
na koniec 2013 r. największy udział miały pary CHF/PLN (około 57%) oraz EUR/PLN (około
26%). Istotną rolę odgrywały także pozycje z tytułu operacji EUR/CHF (około 8%). W znacznym
stopniu wiązało się to ze strukturą walutową kredytów mieszkaniowych nominowanych w
walutach obcych, udzielonych przez banki krajowe. W obrotach na globalnym rynku transakcji
CIRS na kurs złotego dominowały operacje EUR/PLN: ich średni udział w kwietniu 2013 r.
wyniósł prawie 60%.
Infrastruktura rynku
Większość transakcji forward zawierano za pomocą telefonu (w kwietniu 2013 r. operacje takie
stanowiły 56% wartości obrotów na krajowym rynku tych instrumentów) oraz elektronicznych
systemów konwersacyjnych (44%). Podobnie było w przypadku opcji walutowych (39% i 42%,
odpowiednio). Klienci niefinansowi za pośrednictwem elektronicznych platform transakcyjnych
przeważnie realizowali operacje forward, a niektóre banki krajowe umożliwiały im dokonywanie
w ten sposób także transakcji podstawowymi opcjami walutowymi. Z kolei większość transakcji
CIRS (55%) zawierano za pośrednictwem brokera głosowego oraz za pomocą elektronicznych
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systemów konwersacyjnych (36%). W 2013 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 kursu walutowego z wykorzystaniem dźwigni finansowej.

5.4.3. Giełdowe instrumenty pochodne
Finansowe instrumenty pochodne są także przedmiotem obrotu na rynku regulowanym
organizowanym przez GPW327. W 2013 r. notowane na nim były kontrakty futures na waluty oraz
instrumenty pochodne związane z rynkiem akcji. Ponadto w październiku, po sześciu latach
przerwy, GPW wprowadziła do obrotu kontrakty futures na obligacje skarbowe oraz, po raz
pierwszy, kontrakty futures na stawki referencyjne WIBOR. W obrocie na rynku regulowanym
pozostawały także produkty strukturyzowane, których wartość zależała od cen akcji lub
poziomów indeksów giełdowych (m.in. warranty opcyjne, certyfikaty strukturyzowane). Nie
były to jednak finansowe instrumenty pochodne sensu stricto, a obrót nimi był niewielki. Za
rozliczanie transakcji instrumentami pochodnymi notowanymi na GPW oraz prowadzenie
systemu zabezpieczania płynności rozliczeń odpowiadał KDPW_CCP.
Według danych Futures Industry Association wolumen obrotów na światowych giełdach
kontraktów futures i opcji w 2013 r. wzrósł o 2,1% i wyniósł 21,6 mld kontraktów328. Po
największym od ponad dekady spadku w 2012 r. (o 15,3%) wzrost obrotów nie miał jednak
charakteru globalnego. Dotyczył przede wszystkim Ameryki Północnej (o 9,9%), natomiast w
Europie, Azji i Ameryce Południowej wspomniany wolumen spadł kolejny rok z rzędu.
Największym zainteresowaniem cieszyły się instrumenty związane z rynkiem akcji, jednak ich
znaczenie w 2013 r. zmalało na korzyść derywatów stóp procentowych, walutowych i na energię
elektryczną.
Udział kontraktów futures i opcji handlowanych na polskim rynku w globalnym wolumenie
obrotów giełdowymi instrumentami pochodnymi wyniósł 0,06%. W 2013 r. wolumen obrotów
instrumentami pochodnymi notowanymi na GPW wzrósł w porównaniu z 2012 r. o 11,6%, do
12,6 mln kontraktów, jednak wartość transakcji zwiększyła się zaledwie o 2,4%, do 238,2 mld zł.
Podobnie jak w poprzednich latach aktywność inwestorów koncentrowała się w segmencie
kontraktów futures na indeks WIG20. Pod względem wolumenu obrotów wspomniane kontrakty
zajmowały ósmą pozycję wśród najbardziej płynnych kontraktów na główne indeksy cen akcji

Ponadto kontrakty futures na stawki referencyjne WIBOR i krajowe obligacje skarbowe, walutowe kontrakty
futures, a także opcje na walutowe kontrakty futures oferowane były przez podmiot wpisany na listę ostrzeżeń
publicznych KNF: http://www.knf.gov.pl/o_nas/ostrzezenia_publiczne/lista_ostrzezenia.html.
328 W. Acworth, Annual Volume Survey 2013, Futures Industry, www.futuresindustry.com.
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oferowanych przez giełdy europejskie (tabela 5.4.10). Relatywnie wysoka pozycja kontraktów
futures na indeks WIG20 w tym zestawieniu wynikała m.in. z ich małej wartości nominalnej.
Przykładowo na koniec 2013 r. wartość nominalna kontraktu na indeks WIG20 (z mnożnikiem 10
zł) wyniosła 24 200 zł, czyli 5 835 euro, a dla kontraktów na indeksy DJ EURO STOXX 50, IBEX35,
i DAX była równa, odpowiednio, 31 080 euro, 98 690 euro i 240 138 euro.
Tabela 5.4.10. Wolumen obrotów kontraktami terminowymi na główne indeksy giełdowe w
Europie w latach 2010-2013 (w mln)
Giełda

2008

2009

2010

2011

DJ EURO STOXX 50

Indeks bazowy
Eurex

372,2

408,9

315,2

268,5

DAX30

Eurex

41,0

45,0

37,4

37,2

FTSE100

Euronext LIFFE

37,6

39,3

32,6

33,5

CAC40

Euronext LIFFE

44,6

43,4

38,1

28,4

OMX Stockholm 30

Nasdaq OMX

31,8

37,5

32,6

30,9

SMI

Eurex

11,6

13,5

8,9

9,0

AEX

Euronext LIFFE

12,0

12,6

10,5

8,3

WIG20

GPW

13,5

13,6

9,0

8,2

MIB30

IDEM

5,4

6,1

5,9

6,5

IBEX35

MEFF

6,3

5,3

4,7

5,6

Źródło: Eurex, NYSE Euronext, GPW, Borsa Italiana, IDEM, MEFF, Nasdaq OMX.

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 23
spółek oraz jednostkami indeksowymi MiniWIG20. W 2013 r. wolumen obrotów instrumentami
pochodnymi związanymi z rynkiem akcji spadł w porównaniu z 2012 r. o 5,8%, a wartość
transakcji zmniejszyła się o 0,4%. Najbardziej płynnym instrumentem pozostawały kontrakty
terminowe na indeks WIG20, których udział w wartości obrotów na rynku terminowym akcji
GPW wyniósł 88,8%. Inwestorzy byli także aktywni na rynku opcji na indeks WIG20 oraz, w
coraz większym stopniu, na rynku kontraktów futures na akcje spółek. Ponadto istotnie
poprawiła się płynność kontraktów futures na indeks mWIG40 (tabela 5.4.11). Większe
zainteresowanie tymi instrumentami wynikało z silnego trendu wzrostowego indeksu bazowego
(w 2013 r. indeks ten zwiększył się aż o 31,1%). Od grudnia płynność kontraktów futures na
indeks mWIG40 wspierał pierwszy animator rynku tych instrumentów.
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Tabela 5.4.11. Wielkość rynku instrumentów pochodnych związanych z rynkiem akcji na GPW w
latach 2012-2013
2012

2013

wartość
obrotów
(w tys. zł)1

roczny
wolumen
obrotów

liczba
otwartych
pozycji2

wartość
obrotów
(w tys. zł)1

roczny
wolumen
obrotów

liczba
otwartych
pozycji2

832 792

9 077 040

106 120

813 800

8 258 066

110 381

1 346

14 048

410

10 377

81 468

1 425

Futures na akcje spółek

13 396

540 330

11 224

21 758

613 563

11 890

Opcje na WIG20

65 337

715 364

35 999

70 522

808 360

50 149

26

28 610

11 859

9

8 495

9 791

912 897

10 375 392

165 612

916 465

9 769 952

183 636

Futures na WIG20
Futures na mWIG40

Jednostki indeksowe
MiniWIG20
Ogółem

Średnia dzienna wartość obrotów liczona wg kursu zamknięcia instrumentu bazowego, obejmująca transakcje
sesyjne i pakietowe.
2 Średnia liczba otwartych pozycji na koniec miesięcy.
1

Źródło: GPW.

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.
Płynność jednostek indeksowych MiniWIG20 kolejny rok z rzędu była znikoma.
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, w tym również osiąganie zysków
przy spadkach cen na Głównym Rynku GPW. Średnia liczba otwartych pozycji w kontraktach
futures na indeks WIG20 na koniec poszczególnych miesięcy była wyższa o 4,0% w porównaniu z
2012 r. Najwyższe obroty tymi instrumentami odnotowano na przełomie czerwca i lipca oraz we
wrześniu, co wynikało to z dużej zmienności indeksu WIG20 oraz szerokiego zakresu jego
dziennych wahań (wykres 5.4.12). Dla inwestorów o nastawieniu spekulacyjnym wspomniane
charakterystyki rynku kontraktów terminowych w dużym stopniu określają jego atrakcyjność.
Ich wysokie poziomy stwarzają bowiem większe możliwości osiągnięcia zysku, choć
jednocześnie narażają ich na większe ryzyko poniesienia straty. Negatywnie na wielkość obrotów
na rynku omawianych kontraktów mogła wpływać mniejsza wartość transakcji zawieranych
przez animatorów. W grudniu 2013 r. taką funkcję pełniło 12 podmiotów, czyli o jeden mniej niż
na koniec 2012 r. Podobnie jak w poprzednich latach aktywność inwestorów koncentrowała się w
segmencie kontraktów futures na indeks WIG20 o najkrótszym terminie zapadalności.
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Wykres 5.4.12. Zmienność historyczna i dzienny zakres wahań indeksu WIG20 w latach 20112013
pkt.
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Uwaga: annualizowana zmienność 30-dniowa.
Źródło: Bloomberg.

Chęć wspierania rozwoju rynku omawianych instrumentów oraz poprawy ich płynności były,
zgodnie z wyjaśnieniami GPW, przyczyną wprowadzenia we wrześniu 2013 r. 4 serii nowych
kontraktów na indeks WIG20 z mnożnikiem 20 zł, które docelowo mają zastąpić kontrakty z
dotychczasowym mnożnikiem (10 zł). Nowy standard miał zwiększyć zainteresowanie
inwestorów tymi instrumentami dzięki relatywnie niższym kosztom transakcyjnym. Negatywnie
na wspomniane zainteresowanie, w szczególności inwestorów indywidualnych dysponujących
niewielkim kapitałem na inwestycje, wpływała jednak konieczność złożenia większego depozytu
zabezpieczającego. Inwestorzy ci, a wraz z nimi pozostali uczestnicy rynku, zawierali zatem
głównie transakcje na notowanych równolegle kontraktach z dotychczasowym mnożnikiem. W
rezultacie wprowadzenie kontraktów futures na indeks WIG20 z mnożnikiem 20 zł nie miało
istotnego wpływu na wolumen obrotu.
Spadek obrotu kontraktami futures na indeks WIG20 sprawił, że wskaźnik płynności, liczony jako
relacja wartości obrotów tymi kontraktami do wartości transakcji, których przedmiotem były
akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIG20, zmniejszył się trzeci rok z rzędu, do 115,5%
(wykres 5.4.13). Mimo to, kontrakty terminowe na WIG20 nadal były jednak bardziej płynne w
porównaniu z akcjami wchodzącymi w skład tego indeksu, co potwierdza poziom spreadu bidask w kwotowaniach tych instrumentów finansowych. W 2013 r. wspomniany spread w
transakcjach kontraktami terminowymi na indeks WIG20 z serii o najbliższym terminie
wygaśnięcia najczęściej wynosił 1-2 pkt indeksowe, co przy średnim poziomie tego indeksu w
2013 r. oznaczało 4-8 pkt bazowych. Dla akcji spółek wchodzących w skład tego indeksu było to
średnio 14,3 pkt bazowych.
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Wykres 5.4.13. Obroty kontraktami futures na indeks WIG20 i obroty akcjami wchodzącymi w
skład tego indeksu w latach 2006-2013
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Uwaga: wskaźnik płynności liczony jest jako relacja obrotów kontraktami futures na indeks WIG20 do obrotów
akcjami wchodzącymi w skład tego indeksu.
Źródło: GPW.

Na koniec 2013 r. w obrocie na GPW znajdowało się 69 serii kontraktów futures na akcje 23
spółek, czyli najwięcej w historii notowania tych instrumentów w Polsce. Ich liczba
systematycznie rosła od 2009 r., kiedy w obrocie znajdowało się 18 serii wspomnianych
kontraktów na akcje 6 spółek. Płynność tych instrumentów, pomimo poprawy, pozostawała
niska. Średnia dzienna wartość transakcji tymi instrumentami wzrosła do 29,7 tys. zł. Do
wspomnianego wzrostu przyczyniła się przede wszystkim większa aktywność animatorów.
Inwestorzy zawierali transakcje kontraktami futures głównie na akcje spółek z indeksu WIG20.
W 2013 r. wzrosły wolumen i wartość obrotów opcjami na indeks WIG20 (tabela 5.4.11).
Wynikało to przede wszystkim z większej aktywności animatorów rynku. Na koniec 2013 r. w
obrocie znajdowało się 109 serii wspomnianych opcji. Płynność rynku, podobnie jak w
poprzednich latach, była wyższa w przypadku serii opcji o najbliższym terminie wygaśnięcia i
jednocześnie mających ujemną wartość wewnętrzną (out-of-the-money) lub z kursem wykonania
bliskim kursowi terminowemu (at-the-money). Obserwowano także duże obroty seriami opcji outof-the-money, wygasającymi w drugim najbliższym terminie. Duża aktywność inwestorów na
rynku opcji o ujemnej wartości wewnętrznej wynikała z ich relatywnie niskiej ceny.
Zainteresowanie pozostałymi seriami opcji na WIG20 było niskie (wykres 5.4.14), w arkuszach
zleceń znajdowało się niewiele ofert kupna/sprzedaży tych instrumentów, co powodowało, że
spready bid-ask kwotowań były szerokie. 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.
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Wykres 5.4.14. Struktura liczby otwartych pozycji na rynku opcji indeksowych na GPW na
koniec 2013 r.
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Źródło: GPW.

Uczestnicy rynku
Głównymi uczestnikami rynku kontraktów terminowych związanych z rynkiem akcji na GPW
byli inwestorzy indywidualni (wykres 5.4.15)329. Wśród inwestorów instytucjonalnych około 75%
obrotów generowali animatorzy rynku. Znaczną aktywność wykazywały także fundusze
inwestycyjne, które miały około 16-procentowy udział w wartości transakcji kontraktami futures
krajowych inwestorów instytucjonalnych.
Wykres 5.4.15. Struktura inwestorów na rynku instrumentów pochodnych na GPW w latach
2010-2013, wg wolumenu obrotów
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Źródło: GPW.

Dane na temat udziału inwestorów w obrotach kontraktami terminowymi na GPW obejmują również
kontrakty futures na waluty, stawki referencyjne WIBOR i krajowe obligacje skarbowe, jednak ze względu na ich
niewielki udział w wartości obrotów (około 4,5%) wspomniane dane dobrze odzwierciedlają strukturę
uczestników rynku kontraktów terminowych związanych z rynkiem akcji, a więc przede wszystkim rynku
kontraktów futures na WIG20 i akcje spółek.
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Transakcje inwestorów indywidualnych na rynku opcji indeksowych stanowiły 37% wolumenu
obrotów. Udział ten był najniższy w historii notowań tych instrumentów na GPW. Kolejny rok z
rzędu wzrósł natomiast udział krajowych inwestorów instytucjonalnych, co wynikało przede
wszystkim z rosnącej aktywności animatorów rynku. W 2013 r. odpowiadali oni za prawie
wszystkie transakcje wspomnianej grupy inwestorów.

5.4.3.2. Walutowe instrumenty pochodne
W 2013 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 2013 r. wartość transakcji walutowymi kontraktami futures zawartymi na GPW wyniosła
9,3 mld zł. Wolumen obrotów zwiększył się w porównaniu z poprzednim rokiem o 78,8%, do
2,8 mln szt. (wykres 5.4.16).
Istotny wzrost obrotów walutowymi kontraktami futures wynikał przede wszystkim z większej
aktywności inwestorów indywidualnych, których na GPW przyciągały mniejsze spready bid-ask
w kwotowaniach tych instrumentów w porównaniu z kontraktami notowanymi na oferowanych
przez domy maklerskie i banki internetowych platformach transakcyjnych przeznaczonych dla
inwestorów detalicznych. Zawężenie wspomnianych spreadów było efektem zleceń składanych
przez 2 animatorów rynku, którzy w 2013 r. wspierali płynność tych instrumentów. W strukturze
obrotów, kolejny rok z rzędu, dominowały transakcje USD/PLN, które odpowiadały za 86,7%
wartości wszystkich transakcji tymi kontraktami. Przeciętna transakcja walutowymi kontraktami
futures opiewała na 9,1 tys. jednostek waluty bazowej.
Wykres 5.4.16. Walutowe kontrakty futures na GPW w latach 2010-2013
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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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Uczestnicy rynku
Głównymi uczestnikami rynku walutowych kontraktów futures byli inwestorzy indywidualni o
nastawieniu spekulacyjnym. Pomimo rosnącej konkurencji ze strony internetowych platform
transakcyjnych, które umożliwiały zawieranie transakcji kontraktami terminowymi na dużą
liczbę par walutowych, aktywność uczestników rynku organizowanego przez GPW istotnie
wzrosła. Na jego atrakcyjność, poza niższymi kosztami transakcyjnymi, wpływały również
mniejsze bariery wejścia, wynikające z niższej wartości pojedynczego kontraktu (1 000 jednostek
waluty bazowej, w porównaniu z 10 000 jednostek waluty bazowej na platformach oferowanych
przez domy maklerskie i banki). Ponadto, ze względu na rozliczanie transakcji w KDPW_CCP,
obrót kontraktami na GPW cechowała większa przejrzystość oraz bezpieczeństwo.
Małe zainteresowanie przedsiębiorstw zabezpieczaniem ekspozycji na ryzyko walutowe z
wykorzystaniem instrumentów pochodnych notowanych na GPW mogło wynikać przede
wszystkim z konkurencyjnej oferty rynku OTC, w tym elektronicznych platform transakcyjnych
organizowanych przez banki. Przedsiębiorstwa wybierały elastyczną ofertę tych instytucji
finansowych, ponieważ pozwalała ona na dokładne dopasowanie kwoty oraz terminów
zapadalności transakcji zabezpieczających do wartości i terminu otrzymania należności (spłaty
zobowiązań) w walutach obcych pochodzących z operacji handlowych.

5.4.3.3. Instrumenty pochodne stopy procentowej
W październiku GPW wprowadziła do obrotu 29 serii kontraktów futures na stawki referencyjne
złotowych depozytów międzybankowych (WIBOR 1M, 3M i 6M) oraz 9 serii kontraktów futures
na krótko-, średnio- i długoterminowe krajowe obligacje skarbowe. W przypadku tych drugich
kontraktów instrumentem bazowym są obligacje o oprocentowaniu stałym i zerokuponowe, o
wartości emisji nie mniejszej niż 2,5 mld zł. Aktualną listę obligacji skarbowych stanowiących
instrument bazowy dla danej serii omawianych kontraktów futures publikuje KDPW_CCP.
Rozrachunek kontraktów futures na obligacje skarbowe następuje w formie pieniężnej (bez
dostawy instrumentów bazowych).
Zmiana wyceny poszczególnych kontraktów zależna jest od mnożnika (tabela 5.4.12).
Przykładowo, dla nabywcy kontraktu futures na stawkę referencyjną WIBOR 3M jej spadek o 1
pkt proc. oznacza wzrost wartości transakcji o 2 500 zł (iloczyn liczby kontraktów, zmiany stopy
w pkt proc. i mnożnika).
Aktywność inwestorów na rynku kontraktów futures na stawki referencyjne WIBOR oraz na
obligacje skarbowe było bardzo niska. W 2013 r. zawarto, odpowiednio, 13 i 26 transakcji tymi
instrumentami.

Jednym

z

czynników

ograniczających

ich

płynność

jest

niewielkie

zainteresowanie banków pełnieniem funkcji jego animatora. Zgodnie z obecnym stanem
prawnym bank może dokonywać bezpośrednich transakcji na rynku regulowanym, jeśli posiada
osobną licencję na prowadzenie działalności maklerskiej i wyodrębni ją organizacyjnie w formie
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biura330. Oznacza to także, że transakcje nie mogą być zawierane bezpośrednio przez
pracowników departamentu skarbu, mających doświadczenie w handlu instrumentami
pochodnymi OTC stopy procentowej, tylko przez pracowników biur maklerskich. Takie
uwarunkowania utrudniałyby bankom pełniącym funkcję animatora omawianego rynku
zarządzanie ryzykiem stopy procentowej.
Tabela 5.4.12. Standardy kontraktów futures na stawki WIBOR oraz obligacje skarbowe
Futures na WIBOR

Futures na obligacje skarbowe

1M

3M

6M

Krótkoterminowe

Średnioterminowe

Długoterminowe

Nominał (tys. zł)

3 000

1 000

1 000

100

100

100

Mnożnik (zł)

2 500

2 500

5 000

1 000

1 000

1 000

Trzecia środa miesiąca
Terminy
wygasania

przez 6
najbliższych
miesięcy

przez 9
najbliższych
miesięcy oraz na
koniec 4
kolejnych
kwartałów

Standard
notowania

przez 6
najbliższych
miesięcy oraz na
koniec 4
kolejnych
kwartałów

Trzeci piątek miesiąca na koniec 3
najbliższych kwartałów

100 – odpowiednia stopa procentowa (w pkt proc.)

Krok notowań

0,01 pkt proc.

Uwaga: Instrumenty bazowe dla kontraktów futures na obligacje skarbowe mają termin wykupu, odpowiednio,
dla obligacji krótkoterminowych – nie krótszy niż 1,5 roku i nie dłuższy niż 3 lata, dla obligacji
średnioterminowych – nie krótszy niż 4 lata i nie dłuższy niż 6,5 roku, a dla obligacji długoterminowych – nie
krótszy niż 7,5 roku i nie dłuższy niż 11,5 roku licząc od dnia wygaśnięcia kontraktu. Jeśli dla określonej serii
kontraktów wspomniane warunki spełniają mniej niż 3 serie obligacji skarbowych, KDPW_CCP wskazuje
dodatkowe serie obligacji, których termin wykupu jest najbliższy dacie wygaśnięcia danej serii kontraktów
terminowych powiększonej o odpowiednio 2, 5 lub 10 lat.
Źródło: GPW.
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Relacja aktywów krajowych instytucji finansowych do PKB wyniosła na koniec 2013 r. 126,1%.
Biorąc pod uwagę dotychczasowy stopień i przestrzeń do dalszego rozwoju krajowego systemu
finansowego można oczekiwać, że będzie on korzystnie wpływał na wzrost gospodarczy.
Pożądany byłby dalszy rozwój sektora bankowego, choć z nieco odmienną strukturą
podmiotową portfela kredytowego, oraz wzrost wielkości i płynności zorganizowanego rynku
akcji i nieskarbowych papierów dłużnych. Przedstawione w opracowaniu opisy poszczególnych
segmentów systemu finansowego w Polsce, zmian w jego regulacjach i infrastrukturze, oraz
wyniki zaprezentowanych analiz pozwalają na sformułowanie następujących wniosków i
sugestii dotyczących rozwoju krajowych instytucji i rynków finansowych.
Instytucje finansowe
 W Polsce, podobnie jak w innych krajach regionu, sektor bankowy nadal odgrywał główną
rolę w systemie finansowym. W 2013 r. krajowy sektor bankowy rozwijał się nieco szybciej niż
gospodarka, a jego aktywa wzrosły o około 4,2%. Wartość kredytów i pożyczek sektora
bankowego dla sektora niefinansowego stanowiła na koniec 2013 r. 50,3% PKB. W 2013 r.
akcja kredytowa banków była nadal skoncentrowana na kredytach dla gospodarstw
domowych, stan kredytów dla przedsiębiorstw zmienił się nieznacznie. Wartość kredytów
mieszkaniowych w złotych wzrosła o 16,9%. Wyraźne ożywienie zaobserwowano na rynku
kredytów konsumpcyjnych.
 W Polsce udział kredytów dla przedsiębiorstw w aktywach sektora bankowego jest jednym z
najniższych zarówno w całej UE, jak i wśród krajów regionu. Relacja kredytów dla
przedsiębiorstw do PKB w Polsce również należy do najniższych w UE. Obserwowane
pogłębianie się monokultury działalności banków krajowych, tj. rosnąca koncentracja na
kredytowaniu

gospodarstw

domowych,

przy

spadku

znaczenia

kredytowania

przedsiębiorstw, można uznać za niekorzystne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego.
Uwzględniając zróżnicowaną rolę kredytowania przedsiębiorstw i gospodarstw domowych
we wspieraniu rozwoju sfery realnej, należałoby większy nacisk położyć na wzrost skali
kredytów udzielanych przedsiębiorstwom.
 Jednocześnie wspomniana monokultura banków krajowych wskazuje, jak ważny jest rozwój
innych sektorów krajowego systemu finansowego, które mogą dostarczyć przedsiębiorstwom
pozabankowych źródeł finansowania. Od kilku lat najważniejszym takim źródłem jest leasing
(w 2013 r. wartość umów leasingowych i pożyczek udzielanych przedsiębiorstwom przez
firmy leasingowe wzrosła do 28,6 mld zł). Mniej środków przedsiębiorstwa pozyskały na
rynku kapitałowym. Wartość emisji ich długoterminowych obligacji wyniosła 15,8 mld zł.
Poprzez emisję akcji na rynkach organizowanych przez GPW przedsiębiorstwa pozyskały
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natomiast 6,1 mld zł. Warto wspierać, w tym z wykorzystaniem środków publicznych, rozwój
krajowych funduszy private equity, które chętnie angażują się w innowacyjne projekty.
 Odrębne licencjonowanie działalności maklerskiej i inwestycyjnej banków krajowych jest dla
nich nadmiernym obciążeniem administracyjnym. Konieczność uzyskania przez banki
zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej i jej organizacyjnego wydzielenia
stanowią istotne bariery dla uczestnictwa tych instytucji w niektórych segmentach krajowego
rynku finansowego, w szczególności na zorganizowanym rynku nieskarbowych papierów
dłużnych (platforma Catalyst). Zasadne wydaje się objęcie działalności maklerskiej
i inwestycyjnej prowadzonej przez banki w Polsce jedną licencją bankową. Wprowadzenie
takich zmian w prawie krajowym może jednak narażać wymienione instytucje na nowe
rodzaje ryzyka (np. zwiększenie ekspozycji na ryzyko rynkowe związane ze zmianami cen
akcji). Dlatego objęcie działalności maklerskiej i inwestycyjnej banków krajowych jedną
licencją bankową powinno być uwarunkowane jednoczesnym wprowadzeniem takich
rozwiązań, które pozwalałyby ograniczyć ryzyko podejmowane przez te instytucje finansowe
przez nałożenie na nie obowiązku wyodrębniania do innego podmiotu działalności handlowej
na rachunek własny po przekroczeniu określonego progu jej istotności.
 Szybki wzrost sumy bilansowej sektora bankowości spółdzielczej w ostatnich latach wynikał
przede wszystkim z przyciągania przez banki spółdzielcze depozytów gospodarstw
domowych dzięki oferowaniu atrakcyjnego oprocentowania. Środki te w znacznej części
zostały ulokowane w bankach zrzeszających. Przerzucanie kosztów pozyskania depozytów na
banki zrzeszające zmuszało je do podejmowania wysokiego ryzyka. Sposób działania
zrzeszeń banków spółdzielczych wymaga zmian nie tylko ze względu na problemy związane
z takim modelem biznesowym, ale również z uwagi na wprowadzone przez regulacje
CRDIV/CRR nowe wymogi kapitałowe i płynnościowe dla instytucji kredytowych. Spełnienie
nowych norm nadzorczych może wymagać zacieśnienia współpracy banków spółdzielczych i
zrzeszających w ramach systemu ochrony instytucjonalnej, czyli grupy podmiotów wzajemnie
gwarantujących swoją płynność i wypłacalność.
 Znaczenie SKOK-ów w systemie finansowym pozostawało niewielkie (ich aktywa stanowiły
na koniec 2013 r. 0,9% aktywów krajowych instytucji finansowych). Sytuacja kapitałowa kas
była trudna, a wartość funduszy własnych nieadekwatna do skali i ryzyka prowadzonej
działalności. Wprowadzone w 2013 r. zmiany regulacyjne wyposażyły KNF i BFG w
narzędzia, które pozwoliły na rozpoczęcie procesów restrukturyzacyjnych w tym sektorze.
Od listopada 2013 r. depozyty członków kas są objęte gwarancjami BFG.
 Szacunki wskazują, że w 2013 r. firmy pożyczkowe udzieliły 2,7 mld zł kredytów
konsumenckich i pożyczek, a wartość ich należności z tego tytułu wyniosła na koniec roku 3,1
mld zł. Część z tych podmiotów finansuje swoją działalność kredytami bankowymi, emisją
obligacji lub pożyczkami od podmiotów dominujących, i w związku z tym są one zaliczane
do sektora shadow banking. Brak nadzoru nad firmami pożyczkowymi ma negatywny wpływ
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na poziom bezpieczeństwa konsumentów oraz rozwój całego rynku pośrednictwa
kredytowego w Polsce. Nieprawidłowości występujące na tym rynku kreują ryzyko społeczne
i

mogą

obniżać

zaufanie

społeczeństwa

do

instytucji

finansowych.

Obligatoryjna

sprawozdawczość tych podmiotów byłaby cennym źródłem informacji umożliwiających m.in.
monitorowanie ich działalności.
 Największą dynamikę przyrostu aktywów (28,9%) odnotowano w 2013 r. w sektorze
funduszy inwestycyjnych. Wzrost ten wynikał zarówno z dużego napływu środków w ujęciu
netto, jak i dodatniego wyniku z działalności inwestycyjnej tych podmiotów. Środki
zgromadzone w funduszach inwestycyjnych osiągnęły najwyższą wartość w historii
funkcjonowania sektora, a ich relacja do depozytów bankowych gospodarstw domowych
ponownie zwiększyła się. Obniżki stóp procentowych NBP, a w ślad za nimi oprocentowania
depozytów bankowych, skłaniały gospodarstwa domowe do lokowania oszczędności w
jednostkach uczestnictwa krajowych funduszy inwestycyjnych. Dużym zainteresowaniem
nadal cieszyły się fundusze aktywów niepublicznych, służące indywidualnym rozwiązaniom
inwestycyjnym dla przedsiębiorstw lub zamożnych osób prywatnych.
 Przyjęte w grudniu 2013 r. zmiany w funkcjonowaniu sektora funduszy emerytalnych,
zakładające m.in. przekazanie 3 lutego 2014 r. 51,5% aktywów netto na subkonto w ZUS,
związane z tym umorzenie portfela obligacji skarbowych znajdujących się w posiadaniu OFE,
oraz wprowadzenie dobrowolności przekazywania przyszłych składek na ubezpieczenie
emerytalne do OFE, istotnie wpłyną na strukturę aktywów sektora finansowego w Polsce, a
także na wielkość niektórych segmentów krajowego rynku długoterminowych papierów
dłużnych.
 Na koniec 2013 r. polski sektor ubezpieczeń miał wystarczające środki własne na pokrycie
ustawowych parametrów wypłacalności oraz lokaty wyższe niż zobowiązania wynikające z
zawartych umów ubezpieczeń. Odnotowany w dziale ubezpieczeń na życie spadek składki o
14,1% wynikał z ograniczenia sprzedaży tzw. polisolokat (oferowanych głównie w ramach
bancassurance w formie ubezpieczenia grupowego), która tworzyła nieprzejrzysty łańcuch
powiązań między krajowymi instytucjami finansowymi. Ograniczenie to było związane z
zapowiedzią działań KNF, zmierzających do eliminowania tych produktów z rynku. Zakłady
ubezpieczeń powinny odpowiednio przygotować się do nowych regulacji ostrożnościowych,
które wejdą w życie 1 stycznia 2016 r. i wprowadzą nowe wymogi kapitałowe i jednolite
standardy zarządzania ryzykiem dla sektorów ubezpieczeniowych we wszystkich krajach UE.
 Silna konkurencja na rynku usług maklerskich skłaniała domy maklerskie do szukania
alternatywnych źródeł przychodów. Coraz częściej podmioty maklerskie umożliwiały
zawieranie transakcji kontraktami terminowymi z rozliczeniem różnicowym na dużą liczbę
par walutowych za pośrednictwem internetowych platform transakcyjnych. Klienci detaliczni
korzystający z tych platform powinni być świadomi, że duża asymetria informacji, jaka
występuje na rynku walutowym, przekłada się na mniejsze prawdopodobieństwo osiągnięcia
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przez nich zysku. Postulowane objęcie działalności maklerskiej i inwestycyjnej prowadzonej
przez banki krajowe jedną licencją bankową prawdopodobnie wymusi na domach
maklerskich skoncentrowanie działalności na pośrednictwie w przekazywaniu zleceń
klientów i innych usługach niezwiązanych z krajowym rynkiem kapitałowym. Jeśli wartość
obrotów realizowanych na tym rynku przez inwestorów krajowych nie zwiększy się
znacząco, to część domów maklerskich będzie szukała korzyści skali, co będzie wiązało się z
fuzjami i przejęciami w sektorze.
Rynki finansowe i ich infrastruktura
 Struktura międzybankowych transakcji lokacyjnych w Polsce istotnie różniła się od
występującej w strefie euro. Podstawowym instrumentem zarządzania płynnością w bankach
krajowych nadal były niezabezpieczone lokaty międzybankowe. Wielkość i struktura
terminowa

obrotów

na

rynku

niezabezpieczonych

lokat

międzybankowych

były

determinowane niewielką liczbą jego uczestników posiadających strukturalne nadwyżki
płynności oraz niskimi limitami kredytowymi nakładanymi wzajemnie na siebie przez banki.
Dominowały transakcje O/N, których udział w obrotach na tym rynku w 2013 r. przekraczał
90%. Transakcje fx swap były zawierane przede wszystkim z bankami zagranicznymi,
finansującymi inwestycje na krajowym rynku kapitałowym, w szczególności na rynku
obligacji skarbowych, oraz spekulującymi na zmiany kursu złotego.
 Relatywnie niski udział operacji typu repo w strukturze międzybankowych transakcji
lokacyjnych wynikał w głównej mierze z przyzwyczajeń banków oraz niestosowania
jednolitej dokumentacji prawnej. Krajowa infrastruktura w zakresie obsługi potransakcyjnej
transakcji warunkowych (tj. oferta grupy kapitałowej KDPW) odpowiada standardom
występującym na rozwiniętych rynkach finansowych, np. w strefie euro. Rozwój
międzybankowego rynku transakcji warunkowych w Polsce zależy obecnie przede wszystkim
od działań banków i ich polityki zarządzania płynnością. Wskazane byłoby wprowadzenie
odpowiednich poprawek w przedstawionym w rekomendacji ZBP wzorze umowy ramowej,
dotyczącej zawierania transakcji warunkowych. Powinien on być dostosowany do zmian w
krajowym prawie upadłościowym, nowych rozwiązań w infrastrukturze potransakcyjnej oraz
standardów umowy ramowej GMRA 2011, jak również regulować zawieranie transakcji crosscurrency repo, które banki krajowe mogą wykorzystywać w zarządzaniu ryzykiem
wynikającym z niedopasowania walutowego aktywów i pasywów.
 W 2013 r. wprowadzono zmiany w systemie Dealerów Rynku Pieniężnego oraz w
regulaminie fixingu stawek referencyjnych WIBID/WIBOR, które miały na celu zachowanie ich
wiarygodności i reprezentatywności. Banki krajowe, 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 nich),
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powinny uczestniczyć w ich fixingu, spełniając rekomendacje nadzorcze dotyczące
wewnętrznego procesu wyznaczania i dostarczania kwotowań na jego potrzeby.
 Wprowadzane zmiany w systemie emerytalnym skutkują spadkiem zadłużenia z tytułu
obligacji skarbowych o około 20% i jednoczesnym wyraźnym (o około 10 pkt proc.) wzrostem
udziału nierezydentów w strukturze nabywców tych instrumentów. W przypadku
ewentualnego wystąpienia zaburzeń na rynkach finansowych brak obecności OFE na
krajowym rynku obligacji skarbowych może sprzyjać silniejszemu wzrostowi rentowności
tych instrumentów. Dotychczas fundusze emerytalne oddziaływały stabilizująco na ten rynek,
bowiem dokonywały zakupów obligacji skarbowych nawet w sytuacji odpływu innych grup
inwestorów.
 Rynek nieskarbowych długoterminowych papierów dłużnych jest nadal relatywnie słabo
rozwinięty i mało płynny, choć w 2013 r. w każdym z jego segmentów kontynuowany był
wyraźny wzrost wartości instrumentów pozostających w obrocie. Rynek obligacji
komunalnych był silnie rozdrobniony, co wynikało z niewielkich potrzeb pożyczkowych
mniejszych jednostek samorządu terytorialnego i dzielenia emisji na wiele serii. Banki w
niewielkim stopniu finansowały się emitując papiery dłużne.
 Kapitalizacja polskiego rynku akcji wzrosła w 2013 r. do 851,8 mld zł, zwiększając jego
znaczenie w systemie finansowym Polski oraz w regionie. Relacja kapitalizacji spółek
krajowych do PKB Polski przekroczyła 35,7%, na co wpłynęły wzrosty cen akcji, przede
wszystkim małych i średnich przedsiębiorstw, oraz skala nowych emisji, w tym ofert
pierwotnych. Płynność krajowego rynku akcji była w dalszym ciągu niska w porównaniu z
giełdami krajów rozwiniętych. Zwiększenie wymogów wobec emitentów akcji na rynku
NewConnect i dalsza poprawa ich wiarygodności powinny w dłuższej perspektywie
pozytywnie wpłynąć na rozwój tego rynku i wzrost zainteresowania inwestorów notowanymi
na nim instrumentami.
 Jednym z efektów szybkiego rozwoju infrastruktury transakcyjnej oraz wzrostu szybkości
przesyłania i przetwarzania informacji jest upowszechnienie się na rynku akcji nowego
sposobu dokonywania transakcji – high frequency trading (HFT). Wprowadzony w 2013 r. na
GPW nowy system transakcyjny – Universal Trading Platform pozwala na wykorzystanie
takich nowoczesnych technik handlu. Zarówno środowisko akademickie, jak i praktycy
rynkowi są podzieleni w ocenie korzyści i zagrożeń wynikających z rozpowszechnienia HFT.
Nie ulega wątpliwości, że model konkurencji oparty na szybkości składania zleceń nie
przyczynia się do poprawy efektywności rynków finansowych oraz pogłębia strukturalną
przewagę największych inwestorów. Dużo trudniejsza jest jednak ocena wpływu HFT na
płynność rynku akcji. Z tego względu zasadne jest wprowadzenie, przewidzianego w
regulacjach MiFID II/MiFIR, nakazu oznaczania zleceń generowanych przez inwestorów HFT.
Pozwoli to w przyszłości na kompleksową analizę wspomnianego zagadnienia.
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 Średnie dzienne obroty na globalnym kasowym rynku złotego nieznacznie wzrosły w 2013 r.
i wyniosły ponad 9,5 mld USD. Zdecydowana większość transakcji (ponad 80%) była
zawierana na rynku offshore. Kurs EUR/PLN był w dużej mierze kształtowany przez
wydarzenia na światowych rynkach finansowych i często w niewielkim stopniu
odzwierciedlał przepływy wynikające z wymiany handlowej lub inwestycji nierezydentów na
krajowym rynku kapitałowym.
 Wartość operacji instrumentami pochodnymi OTC złotego zrealizowanych na rynku offshore
była w 2013 r. istotnie wyższa niż na rynku krajowym – operacje między nierezydentami
stanowiły ponad 60% obrotów w przypadku instrumentów stopy procentowej i ponad 90% w
przypadku walutowych instrumentów pochodnych. Wiązało się to przede wszystkim z dużą
aktywnością banków londyńskich oraz funduszy hedgingowych. Dalszy rozwój krajowego
rynku tych instrumentów, w szczególności stopy procentowej, będzie w dużym stopniu
zależał od decyzji KE dotyczącej objęcia transakcji nimi obowiązkiem centralnego rozliczania.
Nawet w przypadku braku takiego obowiązku banki krajowe powinny kierować transakcje
wystandaryzowanymi instrumentami pochodnymi OTC (a także transakcje repo) do
rozliczania w autoryzowanych CCP w celu ograniczania ryzyka kredytowego kontrahenta.
 Polskie podmioty mogą wypełniać wszystkie obowiązki związane z aktywnością na rynku
instrumentów pochodnych, nałożone na nie rozporządzeniem EMIR, korzystając z
infrastruktury potransakcyjnej umiejscowionej na rodzimym rynku. Z początkiem stycznia
2013 r. KDPW_CCP rozszerzył bowiem zakres rozliczanych instrumentów m.in. na transakcje
FRA, IRS i OIS nominowane w złotych. W listopadzie TR_KDPW uzyskało od ESMA
uprawnienie do gromadzenia raportów z danymi o wszystkich rodzajach transakcji
pochodnych.
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akcje w wolnym obrocie (free float) – w niniejszym opracowaniu oznacza to 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
inwestycyjnych i emerytalnych oraz instytucji finansowych zarządzających aktywami oraz akcje
objęte programami emisji kwitów depozytowych.
animator rynku (market maker) – podmiot zapewniający płynność na rynku określonych
instrumentów finansowych. W przypadku rynków zorganizowanych są to członkowie giełd i
platform obrotu, którzy składają zlecenia kupna lub sprzedaży na warunkach wynikających z
umowy z organizatorem tego rynku. Natomiast w przypadku rynku OTC za market makers
uznaje się instytucje finansowe (najczęściej banki) dostarczające innym uczestnikom rynku
dwustronnych kwotowań (bid i offer) cen instrumentów finansowych lub kursów walut i które są
gotowe do zawierania transakcji po tych kursach.
ASO (alternatywny system obrotu) – wielostronny system obrotu instrumentami finansowymi
organizowany poza rynkiem regulowanym, charakteryzujący się mniejszymi niż ten rynek
wymogami w odniesieniu do emitentów papierów wartościowych.
AT (algorithmic trading), handel algorytmiczny – technika handlu, w której bez ludzkiej
interwencji, z wykorzystaniem algorytmu komputerowego, generowane są automatycznie
jednostkowe zlecenia kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych.
bancassurance - szeroko rozumiana współpraca banków i zakładów ubezpieczeń. W Polsce
najczęściej jest to współpraca polegającą na pośrednictwie banków w oferowaniu usług
ubezpieczeniowych, przy wykorzystaniu ich sieci dystrybucji, tzn. pośredniczenie w zawieraniu
umów z klientami lub zawieranie umów ubezpieczenia na rzecz klientów banku w formie
indywidualnej lub grupowej.
carry trade – w niniejszym opracowaniu przez carry trade rozumie się strategię inwestycyjną
polegającą na pozyskiwaniu niskooprocentowanego finansowania w jednej walucie i lokowaniu
uzyskanych w ten sposób środków pieniężnych w instrumentach finansowych o wyższej
rentowności nominowanych w innej walucie. Strategia ta jest wykorzystywana głównie w celu
realizacji zysków wynikających z dysparytetu stóp procentowych występującego między dwoma
krajami lub obszarami walutowymi.
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CCP (central counterparty), partner centralny – izba rozliczeniowa przejmującą prawa i
obowiązki wynikające z zawartej transakcji instrumentami finansowymi i która w stosunkach z
jej bezpośrednimi uczestnikami staje się kupującym dla każdego sprzedającego i sprzedającym
dla każdego kupującego.
CIRS (cross-currency interest rate swap) – transakcja pochodna zobowiązująca strony do
okresowej wymiany płatności odsetkowych, naliczanych od określonej kwoty nominalnej przez
uzgodniony okres, której może towarzyszyć wymiana kwoty nominalnej w dniu rozpoczęcia lub
zakończenia transakcji (po wcześniej ustalonym kursie). Płatności odsetkowe są wyrażone w
różnych walutach i obliczane według ustalonej dla każdej z nich stopy procentowej.
CRD IV – Capital Requirements Directive, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr
2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. 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 przedsiębiorstwami inwestycyjnymi konglomeratu finansowego.
CRR – Capital Requirements Regulation, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji
kredytowych i firm inwestycyjnych.
CSDR – Central Securities Depositories Regulation, Wniosek legislacyjny Komisji Europejskiej z
7 marca 2012 r., Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usprawnienia
rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej w sprawie centralnych depozytów
papierów wartościowych oraz zmieniające dyrektywę 98/26/WE.
dual listing – obrót akcjami spółki publicznej na więcej niż jednym rynku zorganizowanym
(rynku regulowanym lub alternatywnym systemie obrotu).
dźwignia finansowa – w odniesieniu do instytucji finansowych jest to relacja wartości aktywów
do funduszy własnych.
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.
forward – zawierana na rynku OTC transakcja pochodna kupna lub sprzedaży określonej ilości
instrumentu bazowego, której rozrachunek nastąpi w oznaczonym przyszłym terminie (później
niż w drugim dniu roboczym od daty zawarcia transakcji) po z góry ustalonej cenie. W transakcji
forward może dojść do rzeczywistej dostawy instrumentu bazowego (np. waluty, papieru
wartościowego) lub może być ona rozliczona różnicowo (tzw. non-deliverable forward).
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FRA (forward rate agreement) – transakcja pochodna, w której strony zobowiązują się do zapłaty
odsetek

od

ustalonej

kwoty

nominalnej

za

oznaczony

okres

rozpoczynający

się

w przyszłości, naliczonych według ustalonej w dniu zawarcia transakcji stopy procentowej.
W praktyce są to transakcje z rozliczeniem różnicowym. W takich transakcjach strony rozliczają
różnicę odsetkową pomiędzy stawką FRA (stopą terminową ustalaną w dniu zawarcia transakcji)
a stopą referencyjną obowiązującą dwa dni robocze przed dniem rozrachunku (fixing date),
naliczaną od ustalonej kwoty nominalnej.
fundusze private equity – podmioty oferujące spółkom średnio- lub długoterminowe wsparcie
finansowe (oraz menedżerskie) w zamian za określony udział w ich kapitale. Celem funduszy
private equity jest wzrost wartości spółek portfelowych, a następnie osiągnięcie wysokiego zysku
ze sprzedaży posiadanych w nich udziałów. Przedmiotem zainteresowania funduszy są
przedsiębiorstwa

dysponujące

produktami

lub

usługami,

które

nie

zostały

jeszcze

zweryfikowane przez rynek (a więc wiąże się z nimi duże ryzyko inwestycyjne), ale według
funduszy mają wysoki potencjał rozwoju, a ich sukces rynkowy może być źródłem znacznego
przyrostu wartości zainwestowanego kapitału.
futures – zawierana na rynku giełdowym (regulowanym) transakcja pochodna kupna lub
sprzedaży określonej ilości instrumentu bazowego, której rozrachunek nastąpi w oznaczonym
przyszłym terminie (później niż w drugim dniu roboczym od daty zawarcia transakcji) po z góry
ustalonej cenie. Parametry takiej transakcji (np. termin zapadalności, wartość nominalna) są
wystandaryzowane i nie podlegają negocjacji. Transakcje futures zazwyczaj rozliczane są
różnicowo.
haircut – wyrażony w procentach wskaźnik redukcji wartości przyjmowanego zabezpieczenia
stosowany w celu ograniczenia straty z tytułu zmiany ceny instrumentu finansowego
stanowiącego to zabezpieczenie. Wielkość tego wskaźnika zależy m.in. od ryzyka rynkowego
oraz ryzyka kredytowego emitenta instrumentu finansowego.
HFT (high frequency trading), handel wysokich częstotliwości – każda technika handlu
algorytmicznego, która charakteryzuje się: infrastrukturą mającą minimalizować opóźnienia w
przesyle informacji, automatycznym określaniem momentu uruchomienia zlecenia, jego
generowania, przekierowywania lub wykonania, oraz wysoką liczbą zleceń, kwotowań lub
anulowań w trakcie sesji.
indeks Sharpe'a – relacja premii za ryzyko związane z inwestycją do ryzyka tej inwestycji.
W przypadku funduszy inwestycyjnych i otwartych funduszy emerytalnych obliczany jest jako
iloraz różnicy między stopą zwrotu z inwestycji funduszu a stopą wolną od ryzyka oraz
odchylenia standardowego stopy zwrotu funduszu.
IPO (initial public offering), pierwsza oferta publiczna – oferta publiczna akcji spółki, połączona
z wprowadzeniem ich po raz pierwszy do obrotu na rynku zorganizowanym, obejmująca
zarówno akcje nowoemitowane, jak i sprzedawane przez dotychczasowych akcjonariuszy.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r.

339

Słowniczek

IRS (interest rate swap) – transakcja pochodna zobowiązująca strony do okresowej wymiany
płatności odsetkowych od ustalonej kwoty nominalnej przez oznaczony okres. Dokonywane
płatności odsetkowe są wyrażone w tej samej walucie i obliczane według ustalonej dla każdej ze
stron stopy procentowej (jedna stopa może być stała a druga zmienna albo obie mogą być
zmienne, ale określone przez różne stawki referencyjne).
kredyty konsumpcyjne – kategoria kredytów obejmująca: kredyty zaciągane w rachunku karty
kredytowej, ratalne kredyty na cele konsumpcyjne i pozostałe kredyty na cele konsumpcyjne dla
osób prywatnych.
liquidity coverage requirement (LCR) – wprowadzany przez CRDIV/CRR wymóg dotyczący
płynności instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych. Zgodnie z nim podmioty te muszą
utrzymywać aktywa płynne, których łączna wartość pokrywa odpływy płynności pomniejszone
o przypływy płynności w warunkach skrajnych.
luka finansowania – różnica między sumą kredytów dla sektora niefinansowego, rządowego i
samorządowego a sumą depozytów przyjętych od tych sektorów, wyrażona jako procent
wartości tych kredytów.
MiFID II – revised Markets in Financial Instruments Directive, Wniosek legislacyjny Komisji
Europejskiej z 20 października 2011 r., 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 legislacyjny Komisji Europejskiej z
20 października 2011 r., 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.
OIS (overnight index swap) – transakcja pochodna zobowiązująca strony do wymiany różnicy w
płatnościach odsetkowych obliczanych według zmiennej i stałej stopy procentowej (stawki OIS).
Płatności naliczane są od ustalonej kwoty nominalnej. Zmienna stopa procentowa jest obliczana
poprzez złożenie dziennych stawek referencyjnych O/N w czasie trwania transakcji.
Rozrachunek netto (bez wymiany kwoty nominalnej OIS) jest dokonywany w następnym dniu
roboczym po terminie zapadalności transakcji.
opcja – pochodny instrument finansowy dający jego nabywcy prawo do kupna (opcja call) albo
sprzedaży (opcja put) w oznaczonym czasie określonej ilości instrumentu bazowego po cenie
ustalonej w dniu zawarcia transakcji. W przeciwieństwie do nabywcy opcji, jej sprzedawca jest
zobowiązany do sprzedaży (opcja call) lub zakupu (opcja put) wspomnianej ilości instrumentu
bazowego.
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opłata interchange – opłata 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 skład której wchodzą również
opłaty systemowe oraz marża agenta rozliczeniowego. Opłata akceptanta jest przekazywana
przez sprzedawcę agentowi rozliczeniowemu za każdą zaakceptowaną transakcję dokonaną
kartą.
opłata surcharge – dodatkowa opłata pobierana przez akceptanta (sprzedawcę) od klienta od
transakcji dokonanej kartą płatniczą.
POLONIA (Polish Overnight Index Average) – stawka referencyjna będąca średnim
oprocentowaniem zawartych w danym dniu niezabezpieczonych lokat międzybankowych
overnight ważonych ich wartością nominalną. Kalkulacją stawki POLONIA zajmuje się NBP – do
jej obliczenia wykorzystuje dane o transakcjach zawartych do godziny 16:30 przez uczestników
fixingu. POLONIA jest publikowana każdego dnia roboczego o godzinie 17:00 w serwisie
informacyjnym Thomson Reuters oraz na stronie NBP.
polisolokaty – ubezpieczenia na życie i dożycie (grupa 1 działu I). Przede wszystkim są to
ubezpieczenia ze składką jednorazową, zawierane najczęściej na jeden rok, dla których suma
ubezpieczenia jest równa składce powiększonej o określony w umowie procent. Wypłaty z tych
ubezpieczeń nie podlegają opodatkowaniu i zaliczane są do tzw. ubezpieczeń antypodatkowych.
Ubezpieczenia te są oferowane w formie ubezpieczeń indywidualnych lub grupowych.
prime brokerage – usługa pozwalająca na przeprowadzanie przez klienta banku operacji na
rynku finansowym z wykorzystaniem linii kredytowych banku działającego jako prime broker. W
tym celu bank pozwala klientowi na przeprowadzanie operacji w swoim imieniu z określonym
gronem kontrahentów. Operacja w ramach usługi prime brokerage oznacza de facto jednoczesne
zawarcie transakcji między kontrahentem a wspomnianym bankiem (pierwsza noga) oraz
transakcji między tym bankiem a klientem (druga noga). Prime broker występuje w roli
pośrednika, będąc stroną w obydwu wspomnianych transakcjach.
PSD2 – Revised Payment Services Directive, Wniosek legislacyjny Komisji Europejskiej z 24 lipca
2013 r., Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług płatniczych w ramach
rynku wewnętrznego oraz zmieniająca dyrektywy 2002/65/WE, 2013/36/UE i 2009/110/WE i
uchylająca dyrektywę 2007/64/WE.
repo – transakcja, w której jedna ze stron przenosi własność określonych papierów
wartościowych w zamian za przekazanie przez drugą stronę określonej kwoty środków
pieniężnych i jednocześnie zobowiązuje się do zwrotu tych środków powiększonych o odsetki w
późniejszym terminie w zamian za przeniesienie przez tę drugą stronę własności papierów
wartościowych na pierwotnego właściciela. W sensie ekonomicznym zawarcie takiej transakcji
jest równoważne z zaciągnięciem pożyczki pod zastaw papierów wartościowych. W transakcjach
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repo tymczasowy właściciel papierów wartościowych przekazuje pożytki (kupony odsetkowe) w
dniu ich otrzymania podmiotowi, który zobowiązał się do odkupienia tych papierów.
rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – wartość zobowiązań zakładów ubezpieczeń z tytułu
objętych umowami ubezpieczeń zdarzeń, które wystąpiły (zgłoszonych lub niezgłoszonych) albo
mogą wystąpić w kolejnych okresach sprawozdawczych.
rozliczenie

transakcji instrumentami

finansowymi

–

ustalenie wysokości

świadczeń

pieniężnych i niepieniężnych wynikających z zawartych transakcji instrumentami finansowymi,
do spełnienia których są zobowiązane strony tych transakcji. Rozliczenia transakcji
instrumentami finansowymi dokonywane są przez izby rozliczeniowe. W Polsce przykładem
takiej izby, posiadającej status CCP, jest KDPW_CCP.
rozrachunek transakcji instrumentami finansowymi – obciążenie i uznanie kont depozytowych
lub rachunków papierów wartościowych stron transakcji instrumentami finansowymi w
związku ze zbyciem lub nabyciem tych instrumentów, któremu towarzyszy uznanie i obciążenie
odpowiednią kwotą ich rachunków bankowych. W praktyce oznacza to transfer środków
pieniężnych i instrumentów finansowych pomiędzy kontami kupującego i sprzedającego
instrumenty finansowe. W Polsce przykładem podmiotu dokonującego rozrachunku transakcji
instrumentami finansowymi jest KDPW.
równoległy system bankowy (shadow banking) – zgodnie z definicją sformułowaną przez Radę
Stabilności Finansowej i przyjętą przez Komisję Europejską jest to system pośrednictwa
kredytowego, który obejmuje podmioty i działania poza tradycyjnym systemem bankowym.
Równoległy system bankowy tworzą podmioty, które zaangażowane są w: przyjmowanie
środków finansowych mające cechy gromadzenia depozytów, dokonywanie transformacji
terminów zapadalności lub transformacji płynności, przeprowadzanie transferu ryzyka
kredytowego, stosowanie bezpośredniej lub pośredniej dźwigni finansowej. Obejmuje on także
działania, które mogą stanowić źródła finansowania podmiotów pozabankowych, takie jak:
przyjmowanie środków pieniężnych pod tytułem zwrotnym, sekurytyzacja, pożyczki papierów
wartościowych, transakcje z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (transakcje repo).
rynek offshore – w niniejszym opracowaniu przez rynek offshore rozumie się ogół transakcji
instrumentami nominowanymi w walucie danego kraju lub obszaru walutowego zawieranych
między podmiotami niebędącymi jego rezydentami.
rynek OTC (over-the-counter) – ogół transakcji instrumentami finansowymi poza obrotem
zorganizowanym (rynkiem regulowanym lub alternatywnym systemem obrotu).
sektor bankowości komercyjnej – banki komercyjne z wyłączeniem banków zrzeszających oraz
oddziały instytucji kredytowych.
sektor bankowości spółdzielczej – banki spółdzielcze i banki zrzeszające.
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sell-buy-back (SBB) – transakcja, w której jedna ze stron zbywa określone papiery wartościowe i
jednocześnie zobowiązuje się do odkupu w późniejszym terminie równoważnych papierów
wartościowych po z góry określonej cenie. W sensie ekonomicznym zawarcie takiej transakcji jest
równoważne z zaciągnięciem pożyczki pod zastaw papierów wartościowych. W transakcjach
sell-buy-back pożytki (kupony odsetkowe) przysługujące w trakcie trwania transakcji są
zatrzymywane przez stronę lokującą środki pieniężne. Wartość pożytków uzyskanych w trakcie
trwania transakcji SBB przez tymczasowego właściciela jest uwzględniania w cenie odkupu
papierów wartościowych.
SSM (Single Supervisory Mechanism), jednolity mechanizm nadzorczy – system nadzoru, w
ramach którego Europejskiemu Bankowi Centralnemu (EBC) powierzono kompetencje
wykonywania od 4 listopada 2014 r. kluczowych zadań z zakresu nadzoru ostrożnościowego nad
instytucjami kredytowymi w państwach strefy euro oraz krajach UE, które zdecydują się na
uczestnictwo w SSM (tzw. nawiązanie bliskiej współpracy z EBC). W ramach SSM EBC posiada
możliwość

stosowania

wyższych

wymogów

ostrożnościowych

ograniczających

ryzyko

systemowe, lecz tylko w odniesieniu do instrumentów zharmonizowanych przepisami
CRDIV/CRR.
składka przypisana brutto – składka pozyskana przez zakład ubezpieczeń w okresie
sprawozdawczym (włącznie z częścią składki przekazaną reasekuratorom w zamian za ochronę
reasekuracyjną). W przypadku ubezpieczeń na życie składka przypisana brutto to wszystkie
kwoty składek należne w okresie sprawozdawczym. W przypadku ubezpieczeń majątkowych za
składkę przypisaną brutto uważa się kwoty należne za cały okres odpowiedzialności z tytułu
umów zawartych w okresie sprawozdawczym. Jeżeli długość okresu odpowiedzialności nie jest
określona, są to kwoty należne w okresie sprawozdawczym.
składka zarobiona – składka przypisana w okresie sprawozdawczym, pomniejszona o zmianę
stanu rezerwy składek. Składka zarobiona uwzględniająca udziały reasekuratorów w składce i
rezerwie składek jest składką zarobioną na udziale własnym.
SORBNET2

(do

9

czerwca

2013 r.

SORBNET)

–

system

rozrachunku

płatności

wysokokwotowych w złotych prowadzony przez NBP. W systemie tym dokonywane są
rozrachunki wynikające z operacji polityki pieniężnej, operacji na rynku międzybankowym
i wysokokwotowych zleceń klientowskich, oraz realizowane są zlecenia płatnicze pochodzące
z innych systemów płatności. System SORBNET2 (SORBNET) jest systemem typu RTGS (real time
gross settlement system), w którym rozrachunek przeprowadzany jest na bazie brutto w czasie
rzeczywistym.
SPO (secondary public offering), wtórna oferta publiczna – oferta publiczna akcji spółki
notowanej na rynku zorganizowanym, obejmująca zarówno akcje nowoemitowane, jak i
sprzedawane przez dotychczasowych akcjonariuszy.
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tri-party repo – transakcja repo, w której oprócz kontrahentów występuje dodatkowy podmiot
pełniący funkcję agenta. Rolą agenta jest wykonywanie wszystkich zadań wynikających z
prowadzenia kompleksowego systemu zarządzania zabezpieczeniami dla transakcji repo, tj.
m.in.: dobór, codzienna wycena i ewentualne uzupełnianie zabezpieczeń oraz obsługa
rekompensat związanych z wypłatą pożytków z papierów wartościowych stanowiących
zabezpieczenie.
UCITS IV – Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities Directive, 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.
wskaźnik CR (CR3, CR5) – udział w rynku, odpowiednio trzech lub pięciu, największych
podmiotów. W przypadku banków udział w rynku obliczany jest na podstawie ich aktywów, w
przypadku PTE i TFI – aktywów netto zarządzanych przez nie funduszy, a w przypadku
zakładów ubezpieczeń – składki przypisanej brutto.
wskaźnik debt to income (DtI) – relacja wydatków związanych z obsługą zobowiązań
kredytowych i innych zobowiązań finansowych do dochodu klienta.
wskaźnik Herfindahla-Hirschmanna (HHI) – suma kwadratów udziałów poszczególnych
podmiotów w rynku. W przypadku banków udział w rynku obliczany jest na podstawie ich
aktywów, w przypadku PTE i TFI – aktywów netto zarządzanych przez nie funduszy, a w
przypadku zakładów ubezpieczeń – składki przypisanej brutto.
wskaźnik loan to value (LtV) – relacja wartości kredytu pozostającego do spłaty do wartości
nieruchomości, na której ustanowiono hipotekę będącą zabezpieczeniem kredytu.
wynik działalności bankowej – suma wyniku z tytułu odsetek oraz wyniku nieodsetkowego.
wynik nieodsetkowy – suma wyniku z tytułu prowizji, przychodów z udziałów lub akcji,
pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych o zmiennej kwocie
dochodu, wyniku operacji finansowych i wyniku z pozycji wymiany.
wypłata transferowa – przeniesienie środków zgromadzonych w ramach PPE, IKE lub IKZE
prowadzonego przez instytucję finansową do innej instytucji finansowej lub do innej formy
dobrowolnego oszczędzania, z zachowaniem korzyści podatkowych. Wypłata transferowa
możliwa jest pomiędzy tymi samymi formami oszczędzania prowadzonymi przez różne
instytucje finansowe oraz pomiędzy PPE i IKE.
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12M

dwunastomiesięczny

1M

jednomiesięczny

1W

jednotygodniowy

1Y

jednoroczny

2M

dwumiesięczny

2W

dwutygodniowy

2Y

dwuletni

3M

trzymiesięczny

3W

trzytygodniowy

3Y

trzyletni

5Y

pięcioletni

6M

sześciomiesięczny

9M

dziewięciomiesięczny

AC

auto casco

ACI

Association Cambiste Internationale

AEX

indeks giełdy papierów wartościowych w Amsterdamie

AT

algorithmic trading

ATM

at-the-money

AUD

dolar australisjki

BFG

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego

BIK

Biuro Informacji Kredytowej

BIS

Bank for International Settlements (Bank Rozrachunków Międzynarodowych)

BME

Bolsas y Mercados Españoles

BPS

Bank Polskiej Spółdzielczości

BUX

indeks giełdy papierów wartościowych w Budapeszcie

BZ WBK

Bank Zachodni WBK

CAC40

indeks 40 największych spółek giełdy papierów wartościowych w Paryżu

CAD

dolar kanadyjski

CBOS

Centrum Badania Opinii Społecznej

CDS

credit default swap

CEE

kraje Europy Środkowo-Wschodniej

CEE5

Bułgaria, Czechy, Polska, Rumunia, Węgry

CET

Central European Time

CFD

contract for difference

CFTC

Commodity Futures Trading Commission

CHF

frank szwajcarski

CLS

Continuous Linked Settlement

COR

współczynnik

CPI

Consumer Price Index
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CZK

korona czeska

DAX

indeks giełdy papierów wartościowych we Frankfurcie

DAX30

indeks 30 największych spółek giełdy papierów wartościowych we Frankfurcie

DBPD

długoterminowe bankowe papiery dłużne

DJ EURO STOXX 50

indeks grupujący 50 największych spółek z państw strefy euro

DJIA

indeks grupujący 30 największych spółek giełdy papierów wartościowych w
Nowym Jorku

DKK

korona duńska

DM

dom maklerski

DPDP

długoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw

DRP

Dealerzy Rynku Pieniężnego

DSPW

Dealerzy Skarbowych Papierów Wartościowych

DTCC

Depository Trust & Clearing Corporation

Dz. Urz. KNF

Dziennik Urzędowy Komisji Nadzoru Finansowego

Dz. Urz. UE

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

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

EBA

European Banking Authority

EBC

Europejski Bank Centralny

EBI

Europejski Bank Inwestycyjny

ECB

European Central Bank

EEA

European Economic Area

EEA

Europejski Obszar Gospodarczy

EFTA

Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu

ELTIF

European Long Term Investment Funds

EMV

Europay MasterCard Visa

EONIA

European Overnight Index Average

EPC

European Payments Council

ESA

European System of Accounts

ESMA

European Securities and Markets Authority

ETF

exchange-traded fund

EU15

Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia,
Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

EUR

euro

EURIBOR

Euro Interbank Offered Rate

EURO

państwa strefy euro

EVCA

European Private Equity and Venture Capital Association

FESE

Federation of European Securities Exchanges

FIO

fundusz inwestycyjny otwarty

FRP

fundusze rynku pieniężnego

FSB

Financial Stability Board

FTSE

indeks 100 największych spółek giełdy papierów wartościowych w Londynie
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FX

foreign exchange

G-20

Group of Twenty (Finance Ministers and Central Bank Governors)

GBP

funt szterling

GMRA

Global Master Repurchase Agreement

GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

GUS

Główny Urząd Statystyczny

HKD

dolar hongkoński

HUF

forint węgierski

IBEX35

indeks giełdy papierów wartościowych w Madrycie

IDEM

Italian Derivatives Exchange Market

IKE

Indywidualne Konto Emerytalne

IKZE

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

ILS

szekel izraelski

IMKB

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası

IPS

institutional protection scheme, systemu ochrony instytucjonalnej

ISDA

International Swaps and Derivatives Association

ITM

in-the-money

JPY

jen japoński

JST

jednostki samorządu terytorialnego

KBPD

krótkoterminowe bankowe papiery dłużne

KDPW

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

KE

Komisja Europejska

KFD

Krajowy Fundusz Drogowy

KFK

Krajowy Fundusz Kapitałowy

KGHM

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi

KIR

Krajowa Izba Rozliczeniowa

KNF

Komisja Nadzoru Finansowego

KPDP

krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw

KRW

won koreański

KSF

Komitet Stabilności Finansowej

LEI

legal entity identifier

LIBOR

London Interbank Offered Rate

LIFFE

London International Financial Futures and Options Exchange

LOU

Local Operating Unit

LSE

London Stock Exchange

LVPS

large-value payment system

MEFF

Mercado oficial español de opciones y futuros financieros

MF

Ministerstwo Finansów

MIB30

indeks 30 największych spółek giełdy papierów wartościowych w Mediolanie

MP

Monitor Polski

MSCI EM

indeks grupujący indeksy z państw wschodzących

MSR

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

MSSF

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

MŚP

małe i średnie przedsiębiorstwa
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MTF

Multilateral Trading Facility

mWIG40

Warszawski Indeks Giełdowy Średnich Spółek

MXN

peso meksykańskie

NBP

Narodowy Bank Polski

NCIndex

indeks rynku NewConnect

NCIndex30

indeks grupujący 30 najbardziej płynnych spółek z rynku NewConnect

NDF

non-deliverable forward

NMS

new member states, państwa, które przystąpiły do UE w 2004 r. i 2007 r.

NOK

korona norweska

NYSE

New York Stock Exchange

NZD

dolar nowozelandzki

O/N

overnight

OC

odpowiedzialność cywilna

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development

OECD

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

OFE

otwarty fundusz emerytalny

OIS

Overnight Index Swap

OMX

Optionsmäklarna

OMX Stockholm 30

indeks grupujący 30 największych spółek giełdy papierów wartościowych
w Sztokholmie

OTC

over-the-counter

OTM

out-of-the-money

PCBI

Polish Corporate Bond Index

PDA

prawo do akcji

PE

Parlament Europejski

PFFW

Polski Fundusz Funduszy Wzrostu

PKB

produkt krajowy brutto

PKN Orlen

Polski Koncern Naftowy Orlen

PKO BP

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski

PLN

złoty polski

POS

point of sale

PPE

Pracowniczy Program Emerytalny

PSIK

Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych

PTE

powszechne towarzystwo emerytalne

PvP

payment versus payment

PX

indeks giełdy papierów wartościowych w Pradze

PZF

Polski Związek Faktorów

PZU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń

QE

quantitative easing

ROA

return on assets

ROC

Regulatory Oversight Committee

ROE

return on equity

RPP

Rada Polityki Pieniężnej

RPW

Rejestr Papierów Wartościowych
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RRRF

Rada Rozwoju Rynku Finansowego

RTGS

real time gross settlement

S&P500

indeks grupujący 500 największych spółek giełdy papierów wartościowych w
Nowym Jorku

S/N

spot next

SBRF

Single Bank Resolution Fund

SCF

SEPA Cards Framework

SCT

SEPA Credit Transfer

SDD

SEPA Direct Debit

SEC

Securities and Exchange Commission

SEK

korona szwedzka

SEPA

Single Euro Payments Area

SFIO

specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty

SGB

Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGD

dolar singapurski

SIX

Swiss Exchange

SKOK

spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa

SMI

indeks giełdy papierów wartościowych w Zurychu

SP

Skarb Państwa

SRB

Single Resolution Board

SRM

Single Resolution Mechanism

SSP

Single Shared Platform

SWIFT

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication

sWIG80

Warszawski Indeks Giełdowy Małych Spółek

T/N

tomorrow next

T2

TARGET2

T2-NBP

TARGET2-NBP

T2S

TARGET2-Securities

TARGET

Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer
system

TBSP

indeks polskich obligacji skarbowych Treasury BondSpot Poland

TFI

towarzystwo funduszy inwestycyjnych

TU

towarzystwo ubezpieczeń

TUiR

towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji

TUnŻ

towarzystwo ubezpieczeń na życie

TUW

towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych

UE

Unia Europejska

UFK

ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

UKNF

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

USD

dolar amerykański

UTP

Universal Trading Platform

UTP-D

moduł systemu Universal Trading Platform dla instrumentów pochodnych

VAT

Value Added Tax
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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

WIG20

Warszawski Indeks Giełdowy Dużych Spółek

WIG30

Warszawski Indeks Giełdowy Dużych Spółek

WTO

World Trade Organisation

ZAR

rand południowoafrykański

ZBP

Związek Banków Polskich

ZPL

Związek Polskiego Leasingu

ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
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