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Wstęp

Wstęp
Rozwój sytemu finansowego w Polsce w 2014 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 2015 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 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 2014 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 segmentów (rynków: bonów pieniężnych, krótkoterminowych papierów

1

www.nbp.pl/systemfinansowy/rozwoj.
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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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1. System finansowy w Polsce
1.1. Kierunki ewolucji systemu finansowego w Polsce
W 2014 r. polska gospodarka rozwijała się w warunkach zróżnicowanej dynamiki wzrostu
w najważniejszych gospodarkach świata. W Stanach Zjednoczonych obserwowano silne
ożywienie gospodarcze, podczas gdy w strefie euro tempo wzrostu PKB utrzymywało się na
niskim poziomie. Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce wyniosło 3,3% wobec 1,7% w 2013 r.
Towarzyszył temu brak wzrostu cen, a w drugiej połowie roku deflacja. Średnioroczna wysokość
wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniosła 0,0%, a roczny wskaźnik na koniec
grudnia 2014 r. był ujemny (-1,0%). Przyczynił się do tego przede wszystkim spadek cen
surowców, w tym cen paliw i żywności2 oraz ograniczona presja popytowa w krajowej
gospodarce. Rada Polityki Pieniężnej dokonała jednej zmiany stóp procentowych, obniżając od 9
października 2014 r. stopę referencyjną NBP o 50 pkt bazowych do 2,0% i stopę lombardową
o 100 pkt bazowych do 3,0%. Stopa depozytowa NBP pozostała na niezmienionym poziomie
1,0%.
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 zewnętrznych. Istotnie wzrosło zadłużenie z tytułu kredytu
długoterminowego3. Sprzyjały temu niskie stopy procentowe oraz mniej restrykcyjna polityka
banków w II połowie roku, w szczególności łagodzenie kryteriów i warunków udzielania
kredytów. Sytuacja materialna gospodarstw domowych w 2014 r. poprawiła się. Osiągnęły one
wyższe dochody, a przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę był realnie wyższy
o 3,2% od dochodu z roku 20134. Stopa bezrobocia zmniejszyła się do 11,5%, z 13,4% w roku 2013.
Wzrósł wskaźnik zatrudnienia ogółem z 60% w 2013 r. do 61,7% w 2014 r. Wzrosły również
aktywa finansowe gospodarstw domowych (o 8,8%), a przyrost oszczędności w formie
depozytów bankowych wyniósł 10,4%.
W analizowanym okresie obserwowano dywergencję polityki pieniężnej banków centralnych,
słabsze perspektywy wzrostu gospodarki światowej oraz wzrost zagrożeń geopolitycznych, co
wpływało na nastroje na światowych rynkach finansowych. Globalny wzrost awersji do ryzyka
przyczynił się do deprecjacji walut wielu krajów emerging markets. W Polsce odnotowano spadek

Raport o inflacji. Marzec 2015 r., Warszawa, marzec 2015, NBP, s. 9, 27, 31.
Sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw w IV kw. 2014 r., Warszawa, kwiecień 2015, NBP, s. 5.
4 Sytuacja gospodarstw domowych w 2014 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych. Notatka
informacyjna, Warszawa 26 maja 2015 r., GUS, s. 1.
2
3

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2014 r.

11

System finansowy w Polsce

cen akcji na GPW. Rentowność polskich obligacji skarbowych osiągnęła historyczne minimum
w wyniku oczekiwań na obniżenie stóp procentowych przez RPP oraz łagodzenia polityki
pieniężnej przez EBC.
Oceniając tendencje zmian wielkości systemu finansowego w Polsce należy uwzględnić wpływ
jednorazowego zdarzenia związanego z reformą systemu OFE w roku 2014, która spowodowała
przekazanie ponad 50% aktywów OFE do ZUS. W konsekwencji relacja aktywów krajowego
systemu finansowego do PKB zmniejszyła się w porównaniu z końcem 2013 r. o 4,5 pkt proc. i na
koniec grudnia wyniosła 121,4% (tabela 1.1.1). Gdyby, w celu zachowania porównywalności
z rokiem 2013, uwzględnić w wartości aktywów systemu finansowego kwoty przekazane z OFE
do ZUS, to w roku 2014 relacja aktywów systemu finansowego do PKB osiągnęłaby 130,5%.
Oznaczałoby to istotny wzrost w porównaniu z rokiem 2013.
Tabela 1.1.1. Aktywa systemu finansowego w relacji do PKB w wybranych krajach Europy
Środkowo-Wschodniej oraz w strefie euro w latach 2011-2014 (w %)
2011

2012

2013

2014

Polska

116,4

121,2

125,9

121,4

Czechy

147,6

153,3

165,0

164,4

Węgry

148,6

135,1

132,9

133,3

Strefa euro

481,5

487,1

470,6

493,8

Uwagi: dane dla strefy euro dotyczą 17 krajów w latach 2011-2013 oraz 18 krajów w 2014 r. 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.

Rozwój pośrednictwa finansowego, mierzony relacją wartości aktywów systemu finansowego do
PKB, w Polsce, jak i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w porównaniu ze średnią
wartością tego wskaźnika w krajach strefy euro, wciąż charakteryzował się względnie niskim
poziomem (wykres 1.1.1). Biorąc pod uwagę dotychczasowy stopień i przestrzeń do dalszego
rozwoju krajowego systemu finansowego, można oczekiwać, że będzie on korzystnie wpływał na
wzrost gospodarczy (ramka 1.1.2). Na koniec 2014 r. aktywa instytucji tworzących polski sektor
finansowy wyniosły 2 bln 098,3 mld zł, tj. były o 0,2% wyższe niż rok wcześniej. Niewielki wzrost
aktywów był spowodowany przede wszystkim spadkiem wartości aktywów otwartych
funduszy emerytalnych. Znacznie wzrosły natomiast aktywa funduszy inwestycyjnych – o 12,6%
oraz banków komercyjnych – o 9,3%.
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 1.1.2).
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Wykres 1.1.1. Aktywa systemu finansowego w wybranych krajach UE na koniec 2014 r.
bln euro
12

%
780
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0
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Fundusze emerytalne - lewa oś

Aktywa systemu finansowego/PKB - prawa oś
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6

Holandia
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650

8
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Źródło: opracowano na podstawie danych EBC, Eurostat, GUS i NBP.
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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).
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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 finansowych, były w niektórych krajach zbyt duże i nieadekwatne do potrzeb
sfery realnej gospodarki5.
W Polsce, podobnie jak w innych krajach regionu, sektor bankowy nadal odgrywał główną rolę
w systemie finansowym, przy czym polski system finansowy można uznać za jeden z najmniej
zorientowanych bankowo spośród systemów finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej
(wykres 1.1.3). Wynika to z większego względem innych krajów regionu sektora instytucji
wspólnego inwestowania, tj. funduszy emerytalnych i funduszy inwestycyjnych oraz zakładów
ubezpieczeń.
Wykres 1.1.3. Struktura systemów finansowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na
koniec 2014 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.

W państwach Europy Środkowo-Wschodniej, w porównaniu z krajami strefy euro, poziom
rozwoju sektora bankowego był nadal niski (tabela 1.1.2). Banki krajowe koncentrowały się na
świadczeniu tradycyjnych usług bankowych, przede wszystkim przyjmowaniu depozytów
podmiotów niefinansowych i udzielaniu im kredytów.

5

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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Tabela 1.1.2. Stopień rozwoju sektora bankowego (banki komercyjne i spółdzielcze)
w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz w strefie euro
w latach 2012-2014 (w %)
Kredyty1/PKB

Aktywa/PKB
2012
Polska

3
4

2012

2013

2014

2012

2013

2014

83,5

84,5

88,5

50,0

50,3

51,6

44,8

46,6

49,3

116,0

129,4

131,0

58,3

64,7

66,4

70,2

76,9

79,2

Węgry

110,1

104,4

102,7

43,1

39,3

36,7

34,8

32,4

31,6

334,1

308,3

309,9

100,0

97,0

94,2

80,5

82,4

83,4

Strefa euro

2

2014

Czechy3
4

1

2013

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 dla lat 2012–2013 oraz 18 krajów dla 2014 r. Dane nie są w pełni porównywalne z danymi
zamieszczonymi w poprzednich edycjach opracowania ze względu na zmianę ich źródła i korekty przesłane
przez banki centralne.

Uwaga: ze względu na dokonane korekty dane mogą się różnić od przedstawionych w poprzednich edycjach
opracowania.
Źródło: dla strefy euro: ECB Statistical Data Warehouse; dla pozostałych krajów dane udostępnione przez
narodowe banki centralne oraz dane GUS.

W 2014 r. w Polsce odnotowano istotny wzrost wartości aktywów banków i funduszy
inwestycyjnych (tabele 1.1.3 i 1.1.4). Drugi rok z rzędu zmniejszyła się suma bilansowa domów
maklerskich, a największy spadek wartości aktywów odnotowano w sektorze otwartych
funduszy emerytalnych i SKOK-ów. W 2014 r. aktywa sektora bankowego zwiększyły się o 9,3%.
Tempo ich wzrostu było istotnie wyższe od odnotowanego w 2013 r.
Akcja kredytowa banków była nadal skoncentrowana na kredytach dla gospodarstw domowych.
Wartość kredytów mieszkaniowych w złotych wzrosła w 2014 r. o 14,2%, co oznacza
spowolnienie akcji kredytowej w porównaniu z poprzednimi latami. Trzeci rok z rzędu
zmniejszyła się wartość kredytów walutowych, które stanowiły w 2014 r. 46% portfela kredytów
mieszkaniowych. Obserwowane jest dalsze ożywienie na rynku kredytów konsumpcyjnych
(wzrost o 6,2%), do czego przyczyniło się łagodzenie polityki kredytowej banków i sprzyjające
warunki makroekonomiczne.

W 2014 r. wzrosło również, o prawie 7%, zadłużenie

przedsiębiorstw z tytułu kredytów, zwłaszcza kredytów inwestycyjnych (o ponad 10%).
Utrzymała się obserwowana już w 2013 r. tendencja do stabilizacji udziału kredytów dla
przedsiębiorstw w kredytach ogółem.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2014 r.

15

System finansowy w Polsce

Tabela 1.1.3. Aktywa1 instytucji finansowych w Polsce w latach 2007-2014 (w mld zł)
2007
Banki komercyjne

2

5

2012

2013

2014

977,2

1 062,1

1 187,9

1 233,7

1275,4

1 393,9

75,9

82,4

96,4

106,1

115,8

129,3

135,4

7,3

9,4

11,6

14,0

15,6

16,8

18,7

13,7

Zakłady ubezpieczeń

126,9

137,9

139,0

145,2

146,1

162,7

167,6

178,5

Fundusze inwestycyjne4

134,5

76,0

95,7

121,8

117,8

151,5

195,0

219,5

Otwarte fundusze emerytalne

140,0

138,3

178,6

221,3

224,7

269,6

299,3

149,1

11,8

8,6

9,9

9,2

10,1

9,0

8,6

7,9

1 213,3

1 409,3

1 494,4

1 670,0

1 808,3

1 958,9

2 093,9

2 098,0

Ogółem

4

2011

963,2

Podmioty maklerskie5

3

2010

65,7

Spółdzielcze kasy
oszczędnościowo-kredytowe3

2

2009

727,1

Banki spółdzielcze i zrzeszające2

1

2008

Dla funduszy inwestycyjnych i otwartych funduszy emerytalnych wartość aktywów netto.
Banki prowadzące działalność operacyjną. Do banków komercyjnych zaliczono również oddziały instytucji
kredytowych.
Dane za 2014 r. obejmują aktywa kas działających.
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 1.1.4. Przyrost aktywów1 instytucji finansowych w Polsce w latach 2011-2014 (r/r, w %)
Banki komercyjne

2

2013

2014
9,3

11,8

3,9

3,4

10,1

9,1

11,7

4,7

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

11,4

7,7

11,3

-26,7

0,6

11,4

3,0

6,5

-3,3

28,4

28,9

12,6

Otwarte fundusze emerytalne

1,5

19,8

11,1

-50,2

Podmioty maklerskie

9,8

-10,9

-4,4

-8,1

Ogółem

8,3

8,3

6,9

0,2

Fundusze inwestycyjne

2

2012

Banki spółdzielcze i zrzeszające2
Zakłady ubezpieczeń

1

2011

Dla 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.

Aktywa funduszy inwestycyjnych wzrosły o 12,6% i pierwszy raz w historii ich wartość
przekroczyła 200 mld zł. Wzrost aktywów był niższy niż w poprzednich latach i wynikał głównie
z wysokiego napływu środków w ujęciu netto. Relacja środków zgromadzonych w funduszach
inwestycyjnych do depozytów bankowych gospodarstw domowych ponownie zwiększyła się
(wykres. 1.1.4).
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Obniżka 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. W porównaniu z 2013 r. rokiem zmniejszyło się
zainteresowanie gospodarstw domowych funduszami akcji, co było związane ze spadkami cen
akcji na GPW.
Wykres 1.1.4. Relacja aktywów funduszy inwestycyjnych do depozytów bankowych
gospodarstw domowych w latach 2007-2014
%
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Źródło: NBP, Analizy Online.

W analizowanym okresie aktywa otwartych funduszy emerytalnych spadły o ponad 50%, co
wynikało przede wszystkim ze zmian prawnych. Wspomniane tendencje spowodowały wzrost
znaczenia sektora bankowego w strukturze aktywów sektora finansowego. Zmniejszył się
natomiast udział aktywów niekredytowych instytucji finansowych (wykres 1.1.5 i 1.1.6).

Wykres 1.1.5. Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 2007-2014
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Źródło: NBP, UKNF, Analizy Online, KSKOK.
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Wykres 1.1.6. Udział poszczególnych instytucji finansowych w strukturze aktywów polskiego
systemu finansowego w 2013 i 2014 r.
A. 2013 r.
14,3%

B. 2014 r.

0,4%

7,1% 0,4%
10,5%

9,3%

8,5%
0,7%

8,0%
0,9%

67,1%
72,9%
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Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe
Zakłady ubezpieczeń
Fundusze inwestycyjne
Otwarte fundusze emerytalne
Podmioty maklerskie
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Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe
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Fundusze inwestycyjne
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Źródło: NBP, UKNF, Analizy Online.

Na koniec 2014 r. działalność operacyjną w Polsce prowadziły 64 banki komercyjne, w tym 28
oddziałów instytucji kredytowych. Ponadto na krajowym rynku funkcjonowało 565 banków
spółdzielczych i 2 banki zrzeszające. Dalszej konsolidacji w sektorze bankowym, zakładów
ubezpieczeń i powszechnych towarzystw emerytalnych towarzyszył wyraźny wzrost liczby
funduszy inwestycyjnych (tabela 1.1.5). Wynikało to głównie z tworzenia funduszy aktywów
niepublicznych (w formie funduszy inwestycyjnych zamkniętych), służących indywidualnym
rozwiązaniom inwestycyjnym przedsiębiorstw lub zamożnych osób prywatnych. Po raz
pierwszy w historii KNF cofnęła zezwolenie na wykonywanie działalności przez jedno
towarzystwo funduszy inwestycyjnych.
Kapitalizacja polskiego rynku akcji wzrosła w 2014 r. do 1 bln 262,1 mld zł, utrzymując jego
znaczenie w systemie finansowym Polski oraz w regionie (tabela 1.1.6). Pomimo poprawy
wyników finansowych spółek notowanych na Głównym Rynku GPW negatywne nastawienie
inwestorów w odniesieniu do rynków wschodzących spowodowało spadek indeksu szerokiego
rynku WIG o 3,5%. Do obrotu na rynku regulowanym wprowadzono akcje 21 nowych spółek (23
przed rokiem). Na nieregulowanym rynku zorganizowanym NewConnect notowano o 14 spółek
mniej niż przed rokiem. Wartość nowych emisji akcji debiutujących spółek6 wyniosła 0,4 mld zł
(0,6 mld zł w 2013 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 2014 r. wyniósł 46,5%.

6

Wartość nowych emisji dotyczy spółek krajowych i zagranicznych debiutujących na Głównym Rynku GPW
oraz na rynku NewConnect.
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Tabela 1.1.5. Liczba instytucji finansowych w Polsce w latach 2007-20141
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2

61

67

64

67

66

68

67

64

Banki zrzeszające2

3

3

3

3

2

2

2

2

Banki spółdzielcze2

581

579

576

576

574

572

571

565

67

62

62

59

59

55

55

50

67

66

64

63

61

59

58

57

277
(33)

319
(39)

369
(43)

407
(50)

482
(50)

580
(54)

635
(55)

676
(58)

Otwarte fundusze emerytalne
(powszechne towarzystwa
emerytalne)5

15

14

14

14

14

14

13

12

Podmioty maklerskie6

53

58

59

50

51

53

57

54

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 2007 r. 14, w 2008 i 2009 r. 18, w 2010 i 2011 r. 21, w 2012 r. 25, a w 2014 r. 28.
Podmioty prowadzące działalność operacyjną zarówno ubezpieczeniową, jak i reasekuracyjną.
W 2007 r. 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.

Największym segmentem rynku krótkoterminowych papierów dłużnych w 2014 r. pozostawał
rynek bonów pieniężnych. W wyniku spadku nadpłynności w sektorze bankowym odnotowano
jednak spadek wartości tych instrumentów w obiegu. Ministerstwo Finansów konsekwentnie
realizowało strategię wydłużania terminów zapadalności długu publicznego. Przedsiębiorstwa
i banki w nieznacznym stopniu wykorzystywały emisje krótkoterminowych papierów dłużnych
w finansowaniu swoich potrzeb.
W 2014 r. odnotowano spadek wielkości rynku obligacji skarbowych na skutek umorzenia 130,2
mld zł tych instrumentów przekazanych przez OFE do ZUS w wyniku zmian w systemie
emerytalnym. Mimo to 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 1.1.7).
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Tabela 1.1.6. Charakterystyka rynków akcji w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej
oraz w strefie euro w latach 2012-20141
Kapitalizacja spółek krajowych
(w mld euro)

Kapitalizacja spółek krajowych
w relacji do PKB (w %)

2012

2013

2014

2012

2013

Polska2

130,7

145,6

140,7

33,1

36,3

34,7

Czechy

28,2

22,0

22,6

17,5

14,0

14,6

Węgry

15,7

14,4

12,0

15,9

14,3

11,6

5 049,4

6 077,1

6 302,4

51,6

61,5

62,6

Strefa euro3

4

Wskaźnik płynności (w %)
2012

2013

2014

Liczba notowanych spółek
(w tym nowe spółki)5
2014

2012

2013

2014

Polska

37,2

41,5

40,8

867 (108)

895 (65)

902 (50)

Czechy

35,4

30,6

24,6

26 (1)

26 (0)

23 (0)

Węgry

53,6

54,8

50,6

52 (1)

50 (1)

48 (1)

Liczba notowanych spółek
2012
2

Strefa euro
1

2

3

4
5

95,5

2013
79,6

2014
89,7

2012

2013

2014

6 796

6 764

6 873

Wszystkie zaprezentowane wartości obejmują również alternatywne systemy obrotu, o ile operator danego
rynku giełdowego prowadził takie platformy.
Wskaźniki dla Polski wyliczono na podstawie danych GPW i GUS przy zastosowaniu kursów średnich NBP na
koniec poszczególnych lat.
Wskaźniki liczone dla strefy euro obejmują następujące rynki giełdowe: Athens Exchange, Deutsche Börse,
Euronext, 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, GUS.

Średnia dzienna wartość transakcji bezwarunkowych obligacjami skarbowymi wyniosła w
2014 r. 11,1 mld zł. Rynek nieskarbowych długoterminowych papierów dłużnych był nadal
relatywnie słabo rozwinięty, choć w każdym z jego segmentów widoczny był wyraźny wzrost
wartości instrumentów pozostających w obrocie. W rezultacie udział papierów nieskarbowych w
krajowym rynku długoterminowych papierów dłużnych zwiększył się z 15,7% na koniec 2013 r.
do 20,9% na koniec 2014 r.
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Na rynku transakcji o charakterze lokacyjnym, który służy głównie instytucjom finansowym do
bieżącego zarządzania płynnością, obserwowano wzrost obrotów za wyjątkiem kategorii
niezabezpieczone lokaty międzybankowe. 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 5%, przy jednoczesnym zwiększeniu się obrotów na rynku swapów
walutowych o prawie 9% (tabela 1.2.8).

Tabela 1.1.7. Zadłużenie na koniec roku z tytułu poszczególnych instrumentów rynku
pieniężnego i kapitałowego w latach 2011−2014 (w mld zł)
2011

2012

2013

2014

Bony skarbowe

12,0

6,1

0,0

0,0

Bony pieniężne

93,4

127,5

131,4

110,6

7,7

5,9

4,2

5,1

15,9

18,5

16,2

13,5

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

1

495,2

520,0

565,7

482,9

Obligacje BGK na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego

22,6

25,6

25,4

19,6

Długoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw

29,7

32,3

37,8

52,7

Obligacje komunalne

14,4

15,6

18,6

19,1

Długoterminowe bankowe papiery dłużne1

9,5

17,2

20,0

25,1

Listy zastawne

2,9

3,1

3,3

4,1

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.

Wzrost obrotów odnotowano także na krajowym rynku kasowych transakcji walutowych i rynku
OIS. Najbardziej płynnym rynkiem instrumentów pochodnych OTC był rynek transakcji IRS.
Podobnie jak w poprzednich latach większość transakcji wymiany złotego i operacji walutowymi
pozagiełdowymi instrumentami pochodnymi zawierano na rynku offshore, głównie w Londynie.
Oznacza to, że kurs złotego jest w dużej mierze determinowany przez operacje dokonywane
miedzy nierezydentami. Na giełdowym rynku instrumentów pochodnych aktywność nadal
koncentrowała się w segmencie kontraktów futures na indeks WIG20.
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Tabela 1.1.8. Średnie dzienne obroty netto na krajowym rynku finansowym w latach 2011-2014
(w mln zł)
2011

2012

2013

2014

Rynek akcji i instrumentów dłużnych
Akcje i prawa do akcji

1 076,1

820,0

1 041,8

941,0

29 555,3

28 491,7

30 113,8

27 158,9

1 250,3

522,0

286,9

0,0

Transakcje fx swap

12 928,0

11 520,8

9 508,6

10 336,4

Transakce repo/SBB

11 572,5

12 557,5

14 508,2

15 249,9

6 195,4

5 874,2

5 833,4

4 925,8

1 379,6

1 210,7

1 396,1

1 795,0

113,3

200,9

188,3

183,5

Obligacje skarbowe
Bony skarbowe
Rynek transakcji lokacyjnych

Niezabezpieczone lokaty międzybankowe
Rynek transakcji pochodnych
Walutowe transakcje forward
Transakcje CIRS
Opcje walutowe

321,5

220,6

273,3

399,2

Transakcje FRA

5 572,6

5 116,4

5 772,7

4 404,8

Transakcje IRS

2 218,8

1 698,4

2 100,0

2 422,4

Transakcje OIS

1 215,0

633,5

441,4

520,8

Kontrakty futures na indeks WIG20

1 381,6

832,8

813,8

850,1

5 219,1

5 179,9

5 106,8

5 549,3

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 wyniosła w 2013 r. 14,3 mld zł dla
obligacji i 70 mln zł dla bonów. W 2014 r. wartość takich operacji dla obligacji skarbowych wyniosła 11,1 mld zł
(bony skarbowe nie były przedmiotem obrotu).
3. Wartość transakcji warunkowych (repo i sell-buy-back) wyliczono według wartości wymiany początkowej. Dla
transakcji fx swap wartość obrotów netto wyliczono według wartości wymiany początkowej.
4. Dla rynków: fx swap, walutowego, transakcji forward, opcji walutowych oraz instrumentów pochodnych na
stopy procentowe zaprezentowano wartość transakcji wymiany z udziałem złotego lub instrumentów
nominowanych w złotych. Wyeliminowano wpływ zmian w grupie dealerów rynku pieniężnego.
5. W wartości obrotów akcjami uwzględniono wartość transakcji sesyjnych i pakietowych.
6. Wartość obrotów kontraktami futures na indeks WIG20 wyliczono według kwot rozliczenia, uwzględniając
transakcje sesyjne i pakietowe.
7. Obroty na rynku walutowym obejmują jedynie transakcje zawierane na rynku krajowym. Nie uwzględniają
transakcji zawieranych na rynku offshore.
8. Obroty na rynkach instrumentów pochodnych na stopy procentowe dotyczą instrumentów na stawki
krajowego rynku pieniężnego.
Źródło: opracowano na podstawie danych GPW, MF i NBP.
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Ramka 1.1.1. System finansowy w Polsce - z perspektywy 25 lat transformacji
Rozmiary systemu finansowego
W okresie ostatnich 25 lat nastąpiły w Polsce zasadnicze zmiany skali i zakresu działalności instytucji
finansowych oraz struktury systemu finansowego1. W syntetyczny sposób wzrost znaczenia systemu
finansowego przedstawiała relacja aktywów instytucji finansowych do PKB. Po początkowym spadku
tego wskaźnika do 48,3% w 1995 r. w kolejnych latach nastąpił jego szybki wzrost, przekraczając
w latach 2012-2014 120% PKB (wykres I). Dynamika aktywów instytucji finansowych w okresie 25 lat
była 2,3 raza wyższa aniżeli dynamika PKB. Rozwój sfery finansów był istotnie szybszy w porównaniu
z realną sferą gospodarki. Pomimo tego, polski system finansowy pozostał niewielki w porównaniu
z krajami strefy euro. Przy relacji aktywów instytucji finansowych do PKB dla Polski wynoszącej
w 2014 r. 121,4% dla krajów strefy euro osiągnęła ona 493,8% (dla Holandii - 757,9%, Niemiec – 409,2%,
Hiszpanii - 342,6%, Finlandii - 365,3%, Austrii - 365,1% czy Belgii - 389,8%)2. Natomiast dla Węgier oraz
Czech wskaźnik ten kształtował się na nieznacznie wyższym poziomie aniżeli dla Polski (zob. tabela
1.2.1).
Wykres I. Aktywa instytucji systemu finansowego w Polsce w latach 1990-2014
mld zł
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%
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0,0
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0
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Źródło: NBP, GUS.

Struktura systemu finansowego - instytucje
W systemie finansowym Polski, od początku okresu transformacji, dominował sektor bankowy (wykres
II). Udział banków w strukturze aktywów systemu finansowego, mimo szybkiego rozwoju innych
instytucji finansowych, pozostał na stosunkowo wysokim poziomie i wynosił w 2014 r. 72,9% (w latach
90. XX wieku przekraczał 90%, np. w 1996 r. osiągnął 94,5%). W porównaniu z krajami strefy euro był
np. wyższy niż w Holandii - 49,3% czy Niemczech - 65,7%, miał zbliżony poziom do Austrii - 73,4%
oraz był niższy niż we Włoszech - 79,5% czy Hiszpanii - 82,0%. Na Węgrzech (77,1%) i Czechach (79,7%)
udział sektora bankowego był wyższy aniżeli w przypadku Polski (Szerzej: Ramka 4.1.1.).
Wartość aktywów pozostałych instytucji finansowych na koniec 2014 r. wynosiła 555,1 mld zł, co
stanowiło 26,5% sumy aktywów systemu finansowego i 32,1% PKB 3. Dla porównania na koniec 2014 r.
w Niemczech wartość aktywów tych instytucji wynosiła 4079,0 mld euro, co stanowiło 34,3% sumy
aktywów systemu finansowego i 140,5% PKB. W Holandii 2516,0 mld euro, co stanowiło ponad 380%
PKB (wykres III).
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Wykres II. Struktura aktywów instytucji systemu finansowego w Polsce w 1996 r. i 2014 r.
A 1996 r.

B 2014 r.

3,9%0,7%0,0%
0,9%
0,1%

7,1% 0,4%
10,5%

8,5%
0,7%
72,9%
94,5%

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

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

Źródło: NBP, UKNF, Analizy Online.

Wykres III. Aktywa pozostałych instytucji finansowych w wybranych krajach UE - grudzień 2014 r.
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Uwaga: pozostałe instytucje finansowe obejmują: fundusze inwestycyjne (wraz z domami maklerskimi), zakłady
ubezpieczeń oraz fundusze emerytalne.
Źródło: EBC.

Struktura aktywów niebankowych instytucji finansowych była w krajach UE bardzo zróżnicowana
i odzwierciedlała w dużym stopniu historycznie uwarunkowaną rolę instytucji finansowych oraz
przyjęte rozwiązania w zakresie zabezpieczenia społecznego, w tym systemów emerytalnych.
W Niemczech najwyższy udział w aktywach niebankowych instytucji finansowych w 2014 r. miały
aktywa zakładów ubezpieczeń – 46,2% oraz funduszy inwestycyjnych – 40,5%. Fundusze emerytalne
odgrywały mniejszą rolę, z udziałem 13,3%. Inna struktura aktywów tych instytucji występowała
w Holandii. Przeważały fundusze emerytalne z udziałem 49,9% oraz fundusze inwestycyjne – 29,8%.
W Polsce natomiast najwyższy udział miały fundusze inwestycyjne – 40,9% oraz zakłady
ubezpieczeń - 32,2%. Udział funduszy emerytalnych wynosił 26,9% (wykres IV)4.
W Polsce w latach 1996-2014 dynamika aktywów instytucji finansowych innych niż banki (tj. SKOK-ów,
zakładów ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych, OFE oraz podmiotów prowadzących działalność
maklerską) była zróżnicowana (wykres V). Najstabilniej, aczkolwiek w umiarkowanym stopniu, rosły
aktywa zakładów ubezpieczeń. Największą dynamiką wzrostu charakteryzowały się fundusze
inwestycyjne oraz otwarte fundusze emerytalne. W przypadku funduszy inwestycyjnych w 2008 i 2011
roku miał miejsce spadek wartości aktywów, związany z perturbacjami na rynkach finansowych.
Aktywa OFE nieprzerwanie rosły do roku 2013. Spadek o 50% wartości aktywów w roku 2014 był
konsekwencją wprowadzenia ustawowych zmian w funkcjonowaniu OFE.
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Wykres IV. Struktura aktywów pozostałych instytucji finansowych w wybranych krajach UE na koniec
grudnia 2014 r.
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Uwaga: pozostałe instytucje finansowe obejmują: fundusze inwestycyjne (wraz z domami maklerskimi), zakłady
ubezpieczeń oraz fundusze emerytalne.
Źródło: EBC.

Wykres V. Aktywa niebankowych instytucji finansowych w Polsce w latach 1996-2014
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Źródło: NBP, UKNF, Analizy Online, KSKOK.

Struktura systemu finansowego – sektor bankowy i rynki finansowe
System finansowy można analizować nie tylko z punktu widzenia udziału poszczególnych instytucji
finansowych. Ważna jest też wzajemne relacje sektora bankowego i rynku kapitałowego (aktywa
sektora bankowego do kapitalizacji spółek krajowych notowanych na GPW i wartości zadłużenia
z tytułu obligacji korporacyjnych, czyli tzw. wskaźnik struktury systemu finansowego). Im wyższy
wskaźnik tym większą rolę w systemie finansowym odgrywa sektor bankowy. Obniżanie się tej relacji
oznacza zwiększenie znaczenia rynków kapitałowych.
Wskaźnik struktury systemu finansowego dla Polski w latach 1996 – 2014 charakteryzowała do roku
2007 tendencja spadkowa (z zahamowaniem spadku w latach 2001-2002 związanym z obniżeniem się
kapitalizacji spółek krajowych) (wykres VI). Rok 2008 przyniósł, w konsekwencji światowego kryzysu
finansowego, gwałtowny spadek wyceny spółek notowanych na GPW i obniżenie kapitalizacji giełdy
o prawie 50%. W kolejnych latach nastąpiło odbudowanie tych strat, ale rynek kapitałowy nie powrócił
na ścieżkę szybkiego wzrostu (wykres VII). W konsekwencji nastąpiło ustabilizowanie wskaźnika
struktury systemu finansowego na poziomie nieznacznie przekraczającym 2. Świadczy to o utrwaleniu
się wiodącej roli sektora bankowego w polskim systemie finansowym.
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Wykres VI. Wskaźnik struktury systemu finansowego w Polsce w latach 1996-2014
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Uwaga: wskaźnik struktury systemu finansowego jest to relacja aktywów sektora bankowego do kapitalizacji spółek
krajowych notowanych na GPW i wartości zadłużenia z tytułu obligacji korporacyjnych.
Źródło: NBP, GPW, MF.

Wykres VII. Liczba spółek krajowych i ich kapitalizacja do PKB na Głównym Rynku GPW w latach
1991-2014

Liczba spółek - lewa oś

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

0,0

2004

0

2003

5,0

2002

10,0

50

2001

15,0

100

2000

150

1999

20,0

1998

25,0

200

1997

30,0

250

1996

35,0

300

1995

350

1994

40,0

1993

400

1992

%
45,0

1991

450

Kapitalizacja / PKB - prawa oś

Źródło: GPW.

Sektor bankowy – wielkość i struktura
Relacja aktywów polskiego sektora bankowego do PKB, mimo dominującej roli banków w systemie
finansowym, nie była wysoka (w 2014 r. wynosiła 88,5%). Wskaźnik ten dla krajów strefy euro był
wielokrotnie wyższy i wynosił 309,9%.
Dominująca rola banków w systemie finansowym w Polsce wynikała przede wszystkim
z uwarunkowań historycznych, przyzwyczajeń i preferencji klientów oraz oferty produktowousługowej dostosowanej do potrzeb klientów. Duże znaczenie w rozwoju sektora bankowego miała
także liberalizacji regulacji prawnych oraz przyjęta finalnie forma prywatyzacji poprzez sprzedaż
banków inwestorowi strategicznemu i stosowanie różnorodnych zachęt wobec zagranicznych
inwestorów. W drodze procesu prywatyzacji oraz napływu kapitału zagranicznego sektor bankowy
w Polsce stał się sektorem z przewagą kapitału zagranicznego. Przełomowe pod tym względem były
lata 1998–2000, w których udział inwestorów zagranicznych w aktywach sektora bankowego wzrósł
z 16,6% w 1998 r. do 69,6% w 2000 r. i aż do roku 2008 (72,3%) utrzymywał się na tym wysokim
poziomie. Po roku 2008, w konsekwencji światowego kryzysu finansowego i szybszego wzrostu
banków o kapitale krajowym, udział inwestorów zagranicznych uległ stopniowemu zmniejszeniu. Na
koniec 2014 roku wynosił 61,5% (wykres VIII).
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Wykres VIII. Sektor banków komercyjnych w Polsce według struktury własności w latach 1988-2014
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W okresie transformacji sektor bankowy podlegał procesom konsolidacyjnym, które obejmowały
zarówno sektor banków komercyjnych, jak i banków spółdzielczych. Pomimo tych procesów, w długim
horyzoncie koncentracja sektora bankowego pozostaje względne stabilna (szczyt przypadał na lata
2001–2003)5. Wskazuje na to kształtowanie się wskaźników C5 i C10 (wykres IX) oraz wskaźnika HHI.
Zmniejszanie się liczby banków prowadzących działalność operacyjną nie miało wpływu na stopień
zróżnicowania sektora bankowego pod względem modelu biznesowego, form świadczenia usług, czy
struktury własności. Oprócz bankowości komercyjnej występuje w Polsce rozbudowana sieć banków
spółdzielczych, które w ostatnich 25 latach podlegały istotnym zmianom. Liczba samodzielnie
funkcjonujących banków spółdzielczych zmniejszyła się o ok. 2/3 (z 1612 banków spółdzielczych
w 1989 r. do 574 w 2014 r.)6. Udział sektora banków spółdzielczych w sektorze bankowym (w aktywach,
depozytach i kredytach) był stabilny i nie przekraczał 10%. Na początku lat 90. XX wieku udział sektora
bankowości spółdzielczej (banki spółdzielcze i BGŻ SA) w sumie bilansowej sektora bankowego
kształtował się na poziomie 8,5%7. Na koniec 2014 r. udział sektora banków spółdzielczych (banki
spółdzielcze i banki zrzeszające) w aktywach sektora bankowego wynosił 8,9% 8. W wielu krajach UE,
jak np. Włochy, Holandia, Francja czy Austria, bankowość spółdzielcza odgrywała większą rolę o czym
świadczy przekraczający 30% udział tego sektora w rynku depozytów i kredytów 9.
Wykres IX. Udział 5 i 10 największych banków w Polsce w aktywach, depozytach i kredytach w latach
1996-2014
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Uwaga: CR5 i CR10 oznaczają odpowiednio udział 5 i 10 największych banków w aktywach, depozytach
i kredytach sektora bankowego.
Źródło: UKNF.
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Sektor bankowy – kredyty i pożyczki
Aktywność kredytowa banków uległa w latach 1990–2014 głębokim zmianom. Na początku okresu
transformacji gros zadłużenia z tytułu kredytów dotyczyło, według ówcześnie stosowanej terminologii,
podmiotów uspołecznionych (styczeń 1990 r. – ponad 96%). Kredyty dla gospodarstw domowych
stanowiły wówczas 2,5% zadłużenia z tytułu kredytów ogółem. W styczniu 1992 r. prawie 63%
zadłużenia z tytułu kredytów dotyczyło państwowych podmiotów gospodarczych, 27,5% prywatnych
podmiotów gospodarczych, a 3,7% gospodarstw domowych. W kolejnych latach systematycznie
zmniejszał się udział kredytów dla państwowych podmiotów gospodarczych (np. do 37,2% w styczniu
1996 r.) i zwiększał dla podmiotów gospodarczych prywatnych oraz gospodarstw domowych (osiągając
w styczniu 1996 r. odpowiednio 34,5% i 10,1%)10.
Tendencja do zmniejszania się udziału kredytów przeznaczonych na finansowanie przedsiębiorstw
i wzrostu znaczenia kredytów dla konsumentów widoczna jest w danych za okres grudzień 1996 r. –
grudzień 2014 r. (wykres X). Udział kredytów dla przedsiębiorców (do tej kategorii zaliczono
przedsiębiorstwa, przedsiębiorców indywidualnych oraz rolników indywidualnych), służących
finansowaniu działalności gospodarczej oraz projektów inwestycyjnych i rozwojowych, systematycznie
maleje od 84,2% w grudniu 1996 r. do 39,5% w grudniu 2010 r. Od tego czasu kształtował się na mniej
więcej ustabilizowanym poziomie, oscylując wokół 40% (grudzień 2014 r. – 41%). Równocześnie
nastąpił systematyczny, szybki wzrost udziału kredytów dla konsumentów (kategoria ta obejmuje
kredyty i pożyczki dla osób prywatnych) od 15,6% w grudniu 1996 r. do 60% w grudniu 2010 r.
i ustabilizowanie na poziomie przekraczającym 58% (58,3% w grudniu 2014 r.).
Sektor bankowy – kredyty mieszkaniowe
Najszybciej rosnącą kategorią kredytów dla konsumentów były w latach 1996-2014 kredyty
mieszkaniowe. Udział zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych w kredytach i pożyczkach dla
konsumentów wynosił w grudniu 1996 r. zaledwie 8,9% (wykres XI). Praktycznie biorąc były to
wyłącznie (98%) kredyty udzielone w złotych. Po prawie czterech latach nastąpiło podwojenie tego
udziału i kredyty mieszkaniowe osiągnęły 18,1% udział w kredytach dla konsumentów (lipiec 2000 r.).
Udział kredytów walutowych był wówczas niewielki – tylko 2,5% kredytów dla konsumentów. Bardzo
szybki wzrost zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych nastąpił w kolejnych miesiącach.
Wykres X. Udział kredytów i pożyczek dla przedsiębiorców i konsumentów w kredytach i pożyczkach
dla sektora niefinansowego w Polsce w latach 1996–2014
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Uwaga: kategoria „przedsiębiorcy” obejmuje kredyty i pożyczki dla przedsiębiorstw (MSP i duże
przedsiębiorstwa), przedsiębiorców indywidualnych i rolników indywidualnych. Kategoria „konsumenci”
obejmuje kredyty i pożyczki dla osób prywatnych.
Źródło: NBP.
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Podwojenie udziału do 36,2% wymagało już tylko 35 miesięcy. Ten skokowy przyrost był możliwy
m.in. dzięki rozwinięciu kredytowania w walutach obcych. Udział kredytów mieszkaniowych
w kredytach dla konsumentów wykazywał stałą tendencję rosnącą, nawet w sytuacji istotnego
ograniczenia kredytowania w walutach obcych, i od maja 2013 r. ustabilizował się na poziomie 71%
(grudzień 2014 r. 71,1%).
Wykres XI. Udział kredytów mieszkaniowych w kredytach i pożyczkach dla konsumentów w Polsce
w latach 1996–2014
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Uwaga: kategoria „konsumenci” obejmuje kredyty i pożyczki dla osób prywatnych.
Źródło: NBP.

Analizując strukturę walutową zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych w latach 1996–2014
można wyodrębnić kilka charakterystycznych okresów (wykres XII). Pierwszy okres to dominacja
kredytów w złotych (grudzień 1996 r. – kwiecień 2000 r.). Następny to wysoka dynamika kredytów
walutowych (maj 2000 r. – czerwiec 2003 r.) i skokowy wzrost ich udziału w kredytach mieszkaniowych
z 11,4% (maj 2000 r.) do 68,4% (czerwiec 2003 r.)11. Kolejne lata to stabilizacja udziału kredytów
walutowych na wysokim poziomie w przedziale od 57% do 71,8% (lipiec 2003 r. – marzec 2009 r.). Od
kwietnia 2009 r. można mówić o tendencji schyłkowej i systematycznym obniżaniu się udziału
kredytów walutowych12. Zrównanie się udziałów kredytów walutowych i złotowych nastąpiło w lutym
2014 r. W grudniu 2014 r. zadłużenie z tytułu kredytów walutowych stanowiło 46,3% zadłużenia
z tytułu kredytów mieszkaniowych ogółem.
Wykres XII. Struktura walutowa zadłużeniu z tytułu kredytów mieszkaniowych w latach 1996–2014
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Źródło: NBP.
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Sektor bankowy – luka finansowania
Szybki rozwój akcji kredytowej i niewystarczający wzrost bazy depozytowej spowodował stopniowe
zmniejszanie się nadwyżki zobowiązań (depozytów) nad należnościami (kredytami). W rezultacie
w 2008 r. pojawiła się luka finansowania sektora niefinansowego, co oznaczało, że wartość należności
od sektora niefinansowego przewyższyła wartość zobowiązań wobec tego sektora. Luka finansowania,
po szybkim wzroście, od roku 2009 ustabilizowała się aż do połowy roku 2012 na poziomie
przekraczającym 10%. Następnie zaczęła stopniowo spadać, co sprzyjało wzmocnieniu stabilności
sektora bankowego (wykres XIII).
Wykres XIII. Luka finansowania w sektorze bankowym w latach 1996-2014
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Uwaga: luka finansowania definiowana jako różnica pomiędzy sumą należności od sektora niefinansowego oraz
instytucji rządowych i samorządowych a sumą zobowiązań przyjętych od sektora niefinansowego oraz instytucji
rządowych i samorządowych, wyrażona jako % wartości tych należności.
Źródło: NBP.

Pojawienie się luki finansowania w polskim sektorze bankowym nie miało charakteru wyjątkowego,
gdyż było zjawiskiem występującym także w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Przy
niskiej stopie oszczędzania, charakterystycznej dla tych krajów, szybki wzrost popytu na kredyt
powodował pogłębienie się luki finansowania w bankach. Czynnikiem sprzyjającym jej utrwalaniu się
był rozwój instytucji systemu finansowego, a zwłaszcza funduszy inwestycyjnych i zakładów
ubezpieczeń czy rynku kapitałowego, które konkurując o oszczędności gospodarstw domowych
ograniczały możliwości wzrostu bazy depozytowej w bankach13.
Podsumowanie
System finansowy nie jest nadmiernie rozwinięty w stosunku to sfery realnej gospodarki. Obejmuje
również wszystkie rodzaje instytucji finansowych i rynków finansowych typowych dla dobrze
rozwiniętych gospodarek rynkowych. Potwierdzeniem tej konkluzji są wyniki badań MFW nad
syntetycznym miernikiem rozwoju systemu finansowego. Wskaźnik rozwoju finansowego (FD) Polski
na poziomie 0,5 wskazuje na optymalną wielkość i strukturę z punktu widzenia jego pozytywnego
wpływu na wzrost gospodarczy14.
1 Analiza

obejmuje lata 1990–2014. Ze względu na ograniczenia w dostępności i porównywalności danych, wynikające ze
zmian metodologicznych i standardów statystycznych, nie w każdym przypadku możliwe było uwzględnienie danych
dla całego okresu.
2 Źródło danych dla krajów UE: EBC Statistical Data Warehouse.
3 W kategorii tej nie uwzględniamy monetarnych instytucji finansowych, czyli banku centralnego, banków i SKOK-ów.
Obejmuje ona, zgodnie z podziałem sektorowym gospodarki, tzw. pozostałe instytucje sektora finansowego.
W opracowaniu uwzględniono następujące instytucje: fundusze inwestycyjne (wraz z domami maklerskimi), zakłady
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ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne. Wartość aktywów niebankowych instytucji finansowych, czyli
z uwzględnieniem SKOK-ów, na koniec 2014 r. wynosiła 569,3 mld zł, co stanowiło 27,1% sumy aktywów systemu
finansowego i 32,9% PKB.
4 W przypadku Polski istotny wpływ na strukturę aktywów pozostałych instytucji finansowych miały zmiany dotyczące
otwartych funduszy emerytalnych, które spowodowały obniżenie aktywów OFE. W 2013 r., przed reformą OFE,
struktura aktywów pozostałych instytucji finansowych była następująca: fundusze emerytalne – 44,6%, fundusze
inwestycyjne (wraz z domami maklerskimi) – 30,4%, zakłady ubezpieczeń – 25,0%.
5 Zob. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r., Warszawa 2014, NBP, s. 107-108.
6 Na działalność operacyjną i wewnętrzną organizację sektora bankowości spółdzielczej istotny wpływ miały dwie ustawy,
które zmieniły kształt sektora bankowości spółdzielczej w Polsce. Ustawa o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku
Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1994 r., nr 80 poz. 369). Przepisy ustawy wprowadzały
trójstopniowa strukturę organizacyjną sektora bankowości spółdzielczej, w skład której wchodziły banki spółdzielcze,
9 banków regionalnych oraz bank krajowy, którym został BGŻ SA. Drugą ustawą jest Ustawa o funkcjonowaniu banków
spółdzielczych ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, (Dz.U. z 2000 r., nr 119 poz. 1252), której przepisy wprowadzały
możliwość utworzenia dwustopniowej struktury organizacyjnej sektora bankowości spółdzielczej składającej się
z banków spółdzielczych i banków zrzeszających.
7 P. Wyczański, K. Nowiński, Polski system bankowy – bieżąca sytuacja funkcjonowanie i perspektywy, Warszawa 1991, Fundacja
im. Friedricha Eberta w Polsce, s.13.
8 Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w 2014 r., Warszawa 2014, UKNF, s. 5.
9 Dane na 31 grudnia 2013 r., http://www.eacb.coop/en/cooperative_banks/key_figures/last_key_figures.html170.
10 P. Wyczański, M. Gołajewska, Polski system bankowy 1990-1995, Warszawa 1996, Fundacja im. Friedricha Eberta, s. 165.
11 W materiałach analitycznych GINB z tamtego okresu podkreśla się, że popularność kredytów walutowych wynikała
z relatywnie niskiego ich oprocentowania w porównaniu z kredytami w złotych oraz relacji kursowych. Wskazuje się
także na działania, które były podejmowane w celu ograniczenia ekspansji tych kredytów. W materiale oceniającym
sytuację finansową banków w 2003 roku stwierdzono m.in., że do zahamowania dynamiki wzrostu kredytów
walutowych „przyczyniły się (…) również wielokrotnie przekazywane zarządom banków zalecenia nadzoru, wskazujące
na konieczność szczególnego kontrolowania ekspozycji kredytobiorców na ryzyka walutowe”. Zob. Sytuacja finansowa
banków w 2003 r. Synteza, Warszawa, maj 2004 r., GINB, s.12. Identyfikację ryzyk związanych z walutowymi kredytami
mieszkaniowymi zawierały także Raporty o stabilności systemu finansowego NBP. Na przykład w Raporcie za rok 2005
przedstawiono zagrożenia związane z ryzykiem deprecjacji kursu złotego oraz identyfikowanymi przez inspekcje
nadzorcze uchybieniami ze strony banków w ocenie wpływu ryzyka kursu walutowego na zdolność kredytową klientów.
Zob. Raport o stabilności systemu finansowego 2005, Warszawa, czerwiec 2006 r., NBP, s. 64-70.
12 Kluczowe znaczenie miały podejmowane przez instytucje nadzorcze i NBP różnorodne działania mające na celu
ograniczenie udzielania kredytów w walucie obcej, w związku z generowaniem przez te kredyty nadmiernego ryzyka.
Można tu m.in. wymienić wydanie przez KNB w marcu 2006 r. rekomendacji S, ograniczającej udzielanie kredytów
nominowanych w walucie obcej. Kolejne edycje rekomendacji S – S(II) – grudzień 2008 r. oraz S(III) – styczeń 2011 r.,
wydane przez KNF, zawierały bardziej restrykcyjne rozwiązania.
13 Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2008 r., Warszawa 2010, NBP, s. 89.
14 Szerzej ramka 1.1.2.
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Ramka 1.1.2. Ocena poziomu rozwoju systemu finansowego w Polsce na podstawie badań
MFW
Ważnym wkładem w dyskusję na temat roli systemu finansowego i jego wpływu na gospodarkę są
prace, prowadzone przez ekspertów Międzynarodowego Funduszu Walutowego, nad opracowaniem
syntetycznego miernika rozwoju systemu finansowego. Zaproponowany wskaźnik rozwoju systemu
finansowego (Financial Development Index - FD) składa się z: miary rozwoju instytucji finansowych
(Financial Institutions - FI) i miary rozwoju rynków finansowych (Financial Markets - FM). Każda z tych
miar zawiera trzy komponenty, dla których obliczane są subwskaźniki: rozmiar/wielkość (Depth),
dostępność (Access) i efektywność (Efficiency)1. Natomiast poszczególne subwskaźniki tworzone są
w oparciu o zestaw wybranych mierników cząstkowych (tabela 1).
Tabela 1. Wskaźnik rozwoju system finansowego (FD) – składowe wskaźniki cząstkowe
Cecha

Instytucje finansowe (FI)

Rynki finansowe (FM)

Rozmiar/wielkość

1. Kredyt dla sektora prywatnego (% PKB)
2. Aktywa funduszy emerytalnych (% PKB)
3. Aktywa funduszy inwestycyjnych (% PKB)
4. Składki ubezpieczeń na życie i pozostałe
ubezpieczenia (% PKB)

1. Kapitalizacja giełdy papierów wartościowych
do PKB (w %)
2. Obrót akcjami do PKB (w %)
3. Rządowe zagraniczne dłużne papiery
wartościowe (% PKB)
4. Dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw
niefinansowych ogółem (% PKB)
5. Dłużne papiery wartościowe instytucji
finansowych ogółem (% PKB)

Dostępność

1, Liczba oddziałów banków komercyjnych na
10000 dorosłych mieszkańców
2. Liczba bankomatów na 100000 dorosłych
mieszkańców

1. Kapitalizacji giełdy papierów wartościowych
(bez uwzględnienia 10 największych firm)
2. Liczba emitentów instrumentów dłużnych
(krajowych i zagranicznych, przedsiębiorstwa
niefinansowe i instytucje finansowe)

Efektywność

1. Marża odsetkowa netto
2. Spread pomiędzy oprocentowaniem kredytów
i depozytów
3. Udział dochodów pozaodsetkowych
w dochodach ogółem
4. Koszty ogólne w relacji do aktywów ogółem
5. ROA
6. ROE

1. Wskaźnik obrotów na rynku akcji (wartość
obrotu akcjami w relacji do kapitalizacji rynku)

Źródło: R. Sahay, M. Cihak, P. N'Diaye, A. Barajas, D. A. Pena, R. Bi, Y. Gao, A’ Kyobe, L. Nguyen, C. Saborowski,
K. Svirydzenka, R. Yousefi, Rethinking Financial Deepening: Stability and Growth in Emerging Markets, IMF Staff
Discussion Note SDN/15/08, May 2015, IMF, s. 34.

Na podstawie przeprowadzonej analizy zostały sformułowane następujące wnioski: 2
Po pierwsze, stosując nową, szeroką miarę rozwoju systemu finansowego, podkreśla się, że większość
krajów rynków wschodzących może odnieść korzyści z dalszego rozwoju systemu finansowego3.
Rozwój systemu finansowego definiowany jest jako połączenie rozmiarów (wielkości i płynności
rynków), dostępności (możliwości korzystania z usług finansowych), i efektywności (zdolności
instytucji do świadczenia usług finansowych po niskich kosztach i osiągania trwałych przychodów,
oraz poziom aktywności na rynkach kapitałowych).
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Po drugie, wpływ rozwoju systemu finansowego na wzrost gospodarczy ma charakter nieliniowy
i może być odwzorowany w formie odwróconej litery U: słabnie na wyższych poziomach rozwoju
systemu finansowego (wykres I). Optymalny, z punktu widzenia wpływu na wzrost gospodarczy,
poziom wskaźnika rozwoju systemu finansowego (FD) kształtuje się w przedziale od 0,4 do 0,7 4. Efekt
osłabienia wynika z wzrostu rozmiarów systemu finansowego i nie jest związany z większym
dostępem lub wyższą efektywnością. Oznacza to, że kraje, które osiągnęły maksimum korzyści
wynikających z rozmiarów systemu finansowego, poprzez zwiększenie dostępności, mogą uzyskiwać
pozytywne efekty dla wzrostu.
Po trzecie, tempo rozwoju systemu finansowego ma znaczenie. Gdy przebiega zbyt szybko, wzrost
rozmiarów instytucji finansowych może prowadzić do gospodarczej i finansowej niestabilności.
W przypadku słabych regulacji i słabego nadzoru, zachęca do podejmowania większego ryzyka
i stosowania wysokiej dźwigni finansowej. Wskazuje to na ważną rolę skutecznego nadzoru i dobrych
regulacji.
Po czwarte, nie ma konfliktu pomiędzy regulacjami, które mają na celu ochronę stabilności finansowej i
regulacjami wspierającymi rozwój systemu finansowego. Lepsze regulacje sprzyjają zarówno stabilności
finansowej, jak i rozwojowi systemu finansowego.
Po piąte, nie ma uniwersalnych rozwiązań pasujących do każdego kraju przy określeniu
kolejności rozwoju instytucji finansowych i rynków finansowych. Należy jednak podkreślić, że w miarę
rozwoju gospodarki korzyści osiągane z rozwoju instytucji finansowych zmniejszają się a rosną
korzyści z rozwoju rynków. Oznacza to, że w przypadku kształtowania polityki rozwoju systemu
finansowego, na początkowym etapie powinno się kłaść większy nacisk na rozwój instytucji, a w miarę
wzrostu dochodu na mieszkańca zwracać większą uwagę na rozwój rynków.
Badanie przeprowadzone przez MFW pozwala także na pozycjonowanie polskiego systemu
finansowego. Wskaźnik rozwoju systemu finansowego w 2013 r. wynosił dla Polski 0,5. Oznacza to, że
system finansowy w Polsce w optymalnym stopniu wspiera rozwój gospodarki (wykres I).
Wykres I. Wpływ rozwoju systemu finansowego na wzrost gospodarczy
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Źródło: R. Sahay, M. Cihak, P. N'Diaye, A. Barajas, D. A. Pena, R. Bi, Y. Gao, A’ Kyobe, L. Nguyen, C. Saborowski,
K Svirydzenka, R. Yousefi, Rethinking Financial Deepening: Stability and Growth in Emerging Markets, IMF Staff
Discussion Note SDN/15/08, May 2015, IMF.

Analiza struktury polskiego systemu finansowego, z uwzględnieniem wskaźników rozwoju systemu
finansowego (FD), rozwoju instytucji finansowych (FI) i rozwoju rynków finansowych (FM) w latach
1996-2013, pokazuje, że aż do roku 2000 poziom rozwoju rynków finansowych był wyższy niż poziom
rozwoju instytucji finansowych, co wiązało się z wysoką dynamika rozwoju rynków finansowych

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2014 r.

33

System finansowy w Polsce

w tamtym okresie. W 2001 r. wskaźnik FI przewyższył wskaźnik FM i w kolejnych latach instytucje
finansowe rozwijały się zdecydowanie szybciej niż rynki. W latach 2012-2013 mamy do czynienia ze
spadkiem wartości wskaźnika rozwoju rynków finansowych. Może to wskazywać na utrwalanie się
trendu stagnacyjnego w odniesieniu do rynków finansowych (wykres II).

Wykres II. Wskaźnik rozwoju systemu finansowego (FD) oraz rozwoju instytucji finansowych (FI)
i rynków finansowych (FM) w Polsce w latach 1991-2013
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Źródło: Opracowanie NBP na podstawie R. Sahay, M. Cihak, P. N'Diaye, A. Barajas, D. A. Pena, R. Bi, Y. Gao,
A’ Kyobe, L. Nguyen, C. Saborowski, K Svirydzenka, R. Yousefi, Rethinking Financial Deepening: Stability and Growth
in Emerging Markets, IMF Staff Discussion Note SDN/15/08, May 2015, IMF.

Poziom rozwoju systemu finansowego w Polsce jest zdecydowanie niższy niż w wysoko rozwiniętych
krajów (wykres III).
Wykres III. Wskaźnik rozwoju systemu finansowego (FD) w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii
i Stanach Zjednoczonych w latach 1991-2013
1
0,9
0,8
0,7
0,6

0,5
0,4

0,3
0,2

0,1
0

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Polska FD

Niemcy FD

Wielka Brytania FD

Stany Zjednoczone FD

Źródło: Opracowanie NBP na podstawie R. Sahay, M. Cihak, P. N'Diaye, A. Barajas, D. A. Pena, R. Bi, Y. Gao,
A’ Kyobe, L. Nguyen, C. Saborowski, K Svirydzenka, R. Yousefi, Rethinking Financial Deepening: Stability and Growth
in Emerging Markets, IMF Staff Discussion Note SDN/15/08, May 2015, IMF.

Znaczenie instytucji finansowych i rynków finansowych zmienia się w zależności od poziomu rozwoju
systemu finansowego. Im niższy poziom rozwoju systemu finansowego tym większe znaczenie
instytucji finansowych i marginalna rola rynków finansowych (wykres IV).
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Wykres IV. Wskaźnik rozwoju systemu finansowego (FD) oraz wskaźnik rozwoju instytucji
finansowych (FI) we wskaźniku rozwoju systemu finansowego (FD) w krajach UE w 2013 r.
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Źródło: Opracowanie NBP na podstawie R. Sahay, M. Cihak, P. N'Diaye, A. Barajas, D. A. Pena, R. Bi, Y. Gao,
A’ Kyobe, L. Nguyen, C. Saborowski, K Svirydzenka, R. Yousefi, Rethinking Financial Deepening: Stability and Growth
in Emerging Markets, IMF Staff Discussion Note SDN/15/08, May 2015, IMF.

R. Sahay, M. Cihak, P. N'Diaye, A. Barajas, D. A. Pena, R. Bi, Y. Gao, A’ Kyobe, L. Nguyen, C. Saborowski, K Svirydzenka,
R. Yousefi, Rethinking Financial Deepening: Stability and Growth in Emerging Markets, IMF Staff Discussion Note SDN/15/08,
May 2015, IMF.
2 Ibidem, s. 5.
3 Zastosowanie do badania zależności między wzrostem gospodarczym i rozwojem systemu finansowego wskaźnika
rozwoju systemu finansowego (FD), uwzględniającego wielowymiarowy charakter systemu finansowego, pozwoliło
uzyskać wyniki o charakterze uniwersalnym, które mają zastosowanie do krajów o różnym poziomie rozwoju.
4 Szeroki przedział ufności wokół punktu zwrotnego oznacza, że nie można wyznaczyć jednego, uniwersalnego dla
wszystkich krajów optymalnego poziomu wskaźnika rozwoju systemu finansowego (FD), po przekroczeniu którego
słabnie pozytywny wpływ systemu finansowego na wzrost gospodarczy. Zależy on bowiem od charakterystyki danego
kraju obejmującej poziom dochodu, instytucje, jakość regulacji i nadzoru.
1
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1.2. Gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa na rynku finansowym w Polsce
System finansowy ułatwia przepływ środków finansowych 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).

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

zarówno

mikroekonomicznym

(np.

ich

sytuacji

finansowej),

jak

i makroekonomicznym (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 CBOS dotyczącego długów i oszczędności w Polsce wynika, że w 2014 r. posiadanie
oszczędności deklarowało 40% respondentów7. W roku 2014 wzrosła liczba osób przekonanych,
że warto oszczędzać na przyszłość (75% w 2014 r. wobec 61% w 2013 r.). Wzrósł także odsetek
osób deklarujących systematyczne oszczędzanie z 10% w 2013 r. do 12% w roku 2014 oraz
sporadycznie oszczędzających odpowiednio z 34% do 37%8. Zgodnie z danymi GUS sytuacja
materialna gospodarstw domowych w 2014 r. poprawiła się. Wzrósł o 3,2% (do 1340 zł)
przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w gospodarstwie domowym9. Mimo
wzrostu wydatków zwiększyła się nadwyżka dochodu rozporządzalnego nad wydatkami, co
powinno sprzyjać przyrostowi oszczędności10. Obserwowana była poprawa nastrojów

CBOS, Komunikat z badań, Polacy o swoich długach i oszczędnościach, Warszawa, kwiecień 2014, s. 2.
Zgodnie z wynikami badania pt. Postawy Polaków wobec oszczędzania, raport Fundacji Kronenberga przy Citi
Handlowy, PBS, październik 2014, s. 37, 38.
9 Dochód rozporządzalny gospodarstw domowych to suma bieżących dochodów gospodarstwa domowego
z poszczególnych źródeł pomniejszona o zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych płacone przez
płatnika w imieniu podatnika, o podatki od dochodów z własności , podatki płacone przez osoby pracujące na
własny rachunek, w tym przedstawicieli wolnych zawodów i osób użytkujących gospodarstwo indywidualne
w rolnictwie oraz o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Dochód rozporządzalny jest przeznaczony
na wydatki oraz przyrosty oszczędności. Zob.: Metodologia badania budżetów gospodarstw domowych, Warszawa,
2011, GUS , s.33.
10 Sytuacja gospodarstw domowych w 2014 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych, Notatka
informacyjna, Warszawa, 26 maja 2014 r., GUS.
7
8
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konsumenckich, zarówno w odniesieniu do aktualnej sytuacji finansowej, jak i prognozowanych
tendencji w oszczędzaniu (wykres 1.2.1).
Wykres 1.2.1. Badania nastrojów społecznych dotyczące oszczędności oraz dynamika dochodów
do dyspozycji w latach 2007-2014
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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 2007-2013) dostępnych na stronie internetowej www.stat.gov.pl.

Aktywa finansowe gospodarstw domowych11 zwiększyły się w 2014 r. o 8,8% i na koniec grudnia
wyniosły 968,1 mld zł. Stanowiły one 56,0% PKB, tj. o 2,5 pkt proc. więcej w porównaniu
z poprzednim okresem (wykres 1.2.2). Do wzrostu tych aktywów najbardziej przyczyniły się
zmiany wartości gotówki w obiegu oraz, podobnie jak rok wcześniej, depozytów bankowych
i tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Spadek wartości odnotowano w przypadku
depozytów w SKOK-ach oraz akcji notowanych na GPW i nieskarbowych papierów
wartościowych znajdujących się w portfelu gospodarstw domowych.

11

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, w których gospodarstwa domowe lokują oszczędności, gdyż nie ma możliwości swobodnego
dysponowania tymi środkami.
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Wykres 1.2.2. Aktywa finansowe gospodarstw domowych w latach 2007-2014
mld zł
1000

968,1
889,6

900
724,6

500

56

761,4

56,0

675,8

700
600

58

815,5

800

598,9

54

599,8

50,9

53,5
50,3

51,2

400

52
50

50,5

48

49,0

300

%
60

46

47,0

200

44

100

42

0

40
2007

2008

2009

2010

Aktywa finansowe gospodarstw domowych - lewa oś

2011

2012

2013

2014

Relacja aktywów finansowych gospodarstw domowych do PKB - prawa oś

Uwaga: ze względu na dokonane korekty dane za lata 2011-2013 mogą się różnić od danych zaprezentowanych
w poprzedniej edycji opracowania.
Źródło: opracowano na podstawie danych GUS, UKNF, Analizy Online i NBP.

Struktura aktywów finansowych gospodarstw domowych jest pochodną deklarowanych celów
oszczędzania (w Polsce są to przede wszystkim bieżące potrzeby konsumpcyjne oraz
nieprzewidziane zdarzenia losowe12). Najbardziej preferowane przez gospodarstwa domowe
w Polsce sposoby zarządzania nadwyżkami finansowymi to takie, które umożliwiają
natychmiastowe dysponowanie środkami lub łatwe ich wycofanie i jednocześnie są uznawane za
najbezpieczniejsze13. W większości Polacy powierzają swoje oszczędności bankom. 24% osób
deklaruje, że środki gromadzi na rachunku ROR, 13% na koncie oszczędnościowym i 10% na
lokacie terminowej. 9% oszczędzających natomiast trzyma gotówkę w domu14.
Dane statystyczne na temat aktywów finansowych potwierdzają preferencje gospodarstw
domowych wyrażone w badaniach (wykres 1.2.3). Na koniec 2014 r. depozyty w bankach
i SKOK-ach oraz gotówka stanowiły łącznie 75,5% aktywów finansowych gospodarstw
domowych (tabela 1.2.1). Wartość zgromadzonej przez nie gotówki wynosiła 125,9 mld zł.
Wartość depozytów złożonych przez gospodarstwa domowe w bankach wzrosła w 2014 r.
o 10,4%, tj. o 4 pkt proc. więcej niż w poprzednim roku. Obserwowany był również znaczący
wzrost dynamiki gotówki w obiegu (14,7%).

Zgodnie z wynikami badania pt. Postawy Polaków wobec oszczędzania, op. cit., s. 34.
Z badań CBOS wynika, iż tylko 7% respondentów wybrałoby inwestycje finansowe o wysokiej stopie zwrotu,
ale też potencjalnie dużej stracie. Zob.: Płeć a podejmowanie decyzji inwestycyjnych, Raport z badań, Warszawa, maj
2014, CBOS, s. 7.
14 Dane na podstawie badania pt. Postawy Polaków wobec oszczędzania, op. cit., s. 52.
12
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Wykres 1.2.3. Struktura aktywów finansowych gospodarstw domowych w latach 2007-2014, 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.

Tabela 1.2.1. Wartość aktywów finansowych gospodarstw domowych oraz ich struktura
w latach 2011–2014, wg stanu na koniec okresów
2011

2012

2013

2014

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

467,8

504,2

536,5

592,4

Depozyty w SKOK-ach

14,7

15,7

17,6

12,7

Tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

62,4

72,5

90,4

103,2

Tytuły uczestnictwa UFK i składki oszczędnościowe ubezpieczeń na życie

69,9

77,8

80,1

82,7

Skarbowe papiery wartościowe

8,8

8,5

9,3

9,3

Nieskarbowe papiery wartościowe

2,2

1,8

1,3

1,3

Akcje notowane na rynkach GPW

38,7

37,2

44,6

40,5

Gotówka w obiegu (bez kas banków)

96,9

97,7

109,8

125,9

Ogółem

761,4

815,5

889,6

968,1

Struktura aktywów finansowych gospodarstw domowych (w %)
Depozyty bankowe

61,4

61,8

60,3

61,2

Depozyty w SKOK-ach

1,9

1,9

2,0

1,3

Tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

8,2

8,9

10,2

10,7

Tytuły uczestnictwa UFK i składki oszczędnościowe ubezpieczeń na życie

9,2

9,5

9,0

8,5

Skarbowe papiery wartościowe

1,2

1,0

1,0

1,0

Nieskarbowe papiery wartościowe

0,3

0,2

0,1

0,1

Akcje notowane na rynkach GPW
Gotówka w obiegu (bez kas banków)

5,1

4,6

5,0

4,2

12,7

12,0

12,3

13,0

Uwaga: ze względu na dokonane korekty dane za 2013 r. mogą się różnić od danych zaprezentowanych
w poprzedniej edycji opracowania.
Źródło: opracowano na podstawie danych UKNF, Analizy Online i NBP.
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Wartość tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych15 w portfelu gospodarstw domowych
wzrosła o 14,2%. Zmiana wartości tej części portfela gospodarstw domowych była przede
wszystkim wynikiem napływu netto kapitału do tych instytucji finansowych. Gospodarstwa
domowe szukające alternatywy dla lokat bankowych wybierały przede wszystkim fundusze
inwestycyjne o niskim profilu ryzyka, nabywając głównie tytuły uczestnictwa funduszy
dłużnych oraz funduszy gotówkowych i pieniężnych16. W przeciwieństwie do 2013 r.
gospodarstwa domowe wycofywały środki z funduszy akcji, ze względu na słabe wyniki
związane z gorszą koniunkturą na GPW17. Największy napływ środków do funduszy
inwestycyjnych nastąpił w IV kwartale 2014 r. – 3,2 mld zł w ujęciu netto (wykres 1.2.4.).
Wykres 1.2.4. Saldo napływu środków do funduszy inwestycyjnych od gospodarstw domowych
oraz zmiana wartości złotowych depozytów bankowych gospodarstw domowych
w latach 2013-2014
mld zł
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Uwaga: kategoria „gospodarstwa domowe” obejmuje także instytucje niekomercyjne działające na rzecz
gospodarstw domowych.
Źródło: obliczono na podstawie danych NBP.

Wartość tytułów uczestnictwa UFK i składek oszczędnościowych ubezpieczeń na życie
w portfelu gospodarstw domowych w 2014 r. zwiększyła się nieznacznie. Wzrost tej kategorii
aktywów finansowych gospodarstw domowych wynikał z zysków z lokat ubezpieczeniowych
funduszy kapitałowych, jak również z napływu środków do UFK, na co miały wpływ niskie
stopy procentowe i niskie zyski z alternatywnych produktów finansowych. Jednocześnie

Bez tytułów kupionych przez zakłady ubezpieczeń w związku z zawarciem przez osoby fizyczne umowy
ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.
16 Raport roczny za 2014 rok Izby Zarządzania Funduszami i Aktywami, Warszawa, luty 2015, IZFA, s. 17.
17 W przeciwieństwie do funduszy akcji firm polskich wyjątkowo konkurencyjne okazały się fundusze akcji
zagranicznych, którym sprzyjała koniunktura na tamtejszych rynkach. Ich udział w całym segmencie funduszy
akcyjnych wzrósł z 18% w 2013 r. do ponad 25% w roku 2014. Zob. Raport roczny za 2014 rok Izby Zarządzania
Funduszami i Aktywami, op. cit., s. 17-18.
15
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w analizowanym okresie miało miejsce ograniczenie sprzedaży ubezpieczeń krótkoterminowych
na życie (tzw. polisolokat, produktu quasi-depozytowego), związane z rekomendacją U wydaną
przez KNF18.
Wartość akcji w portfelu inwestycyjnym Polaków zmalała w analizowanym okresie o 9,2% (do
40,5 mld zł). Zmiana wyceny tego portfela była związana przede wszystkim ze spadkiem cen
instrumentów udziałowych na rynkach organizowanych przez GPW.
Wartość skarbowych papierów wartościowych w portfelu gospodarstw domowych nie zmieniła
się i na koniec 2014 r. wyniosła 9,3 mld zł.

1.2.2. Zewnętrzne źródła finansowania polskich przedsiębiorstw
W 2014 r. kondycja ekonomiczna przedsiębiorstw niefinansowych, mimo obserwowanego
spadku wskaźnika rentowności obrotu, pozostawała dobra. W porównaniu z 2013 r.
przedsiębiorstwa odnotowały wzrost przychodów (o 2,1%) oraz poprawę (o 6,2%) wyniku
finansowego ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. Ich wskaźniki płynności
finansowej nadal znajdowały się na wysokim poziomie19.
W analizowanym okresie przedsiębiorstwa istotnie (o 16,8%, do 120 mld zł) zwiększyły nakłady
na środki trwałe, przy czym w porównaniu z 2013 r. było to w większym stopniu wynikiem
rozbudowy ich potencjału wytwórczego niż inwestycji modernizacyjnych20. Nakłady te w dużym
stopniu były nadal finansowane ze środków własnych, co świadczy o preferowaniu przez
przedsiębiorstwa konserwatywnej strategii finansowania21. Jak wynika z badań ankietowych
przeprowadzonych przez NBP wśród polskich przedsiębiorstw niefinansowych, w ostatnich
dwóch latach około 40% badanych podmiotów świadomie nie korzystało z kredytów bankowych
i finansowało działalność z własnych środków22. Wyniki innego badania przeprowadzonego
w 2014 r. wśród małych i średnich przedsiębiorstw wskazują, że najważniejszymi przyczynami
niewykorzystywania kredytów lub pożyczek przez tę grupę podmiotów gospodarczych są: brak
takiej potrzeby oraz dysponowanie wystarczającymi środkami własnymi, a także obawa przed

Szerzej na temat rekomendacji U KNF w rozdziale 2.
Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2014 r., GUS, Warszawa 2015.
20 Sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw w IV kw. 2014 r., NBP, Warszawa 2015, s. 25.
21 Więcej na ten temat w: A. Sawicka, I. D. Tymoczko, Dlaczego polskie przedsiębiorstwa nie korzystają z kredytu?
Zjawisko zniechęconego kredyto(nie)biorcy, Materiały i Studia nr 310, NBP, Warszawa 2015.
22 Ibidem, s. 29. W badaniu wykorzystano dane z rocznego badania ankietowego przedsiębiorstw prowadzonego
przez NBP na grupie ok. 1200 podmiotów niefinansowych oraz dane ze sprawozdań finansowych F-01/I01 i F02 gromadzonych przez GUS i obejmujących ok. 15 tys. przedsiębiorstw.
18
19
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ryzykiem niespłacenia kredytu lub pożyczki oraz stosowana przez właściciela przedsiębiorstwa
strategia finansowania firmy23.
Według danych przekazywanych do NBP przez banki, zadłużenie przedsiębiorstw z tytułu
udzielonych kredytów było na koniec 2014 r. o 6,9% wyższe niż rok wcześniej. Wzrostowi
zainteresowania tą formą finansowania sprzyjały niskie rynkowe stopy procentowe, a także
polityka kredytowa banków, które – ze względu na poprawę perspektyw rozwoju
gospodarczego w Polsce oraz lepszą sytuację finansową kredytobiorców – łagodziły od II
kwartału kryteria oraz warunki udzielania kredytów, w szczególności długoterminowych.
Z kredytów najczęściej korzystały przedsiębiorstwa prowadzące działalność w przemyśle,
handlu oraz budownictwie.
Głównym pozabankowym zewnętrznym źródłem finansowania krajowych podmiotów
niefinansowych, zwłaszcza z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, był leasing (wykres
1.2.5). W 2014 r. obserwowano dalszy dynamiczny wzrost obrotów na rynku leasingu w Polsce
oraz wzrost liczby przedsiębiorstw, które zawarły umowy leasingowe do około 152,1 tys. Za
ponad 75% przyrostu wartości aktywów oddanych w leasing odpowiadał segment środków
transportu drogowego.
Wykres 1.2.5. Wybrane pozabankowe zewnętrzne źródła finansowania polskich przedsiębiorstw
w latach 2011-2014
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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, EVCA i NBP.

23

M. Starczewska-Krzysztoszek, Finansowanie działalności i rozwoju. Curriculum vitae mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw 2014, Warszawa 2014. Badanie zrealizowane przez Centrum Badania Opinii Społecznej na
zlecenie Konfederacji Lewiatan. Badanie zostało przeprowadzone metodą wywiadu bezpośredniego w dniach
6 maja – 18 lipca 2014 r. na próbie 1111 przedsiębiorstw zatrudniających od 2 do 249 pracowników.
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Wartość środków pozyskanych przez przedsiębiorstwa na krajowym rynku obligacji
długoterminowych była ponownie istotnie wyższa niż rok wcześniej. Organizowanie nowych
emisji ułatwiało duże zainteresowanie tymi instrumentami wśród inwestorów, którzy
w warunkach niskich rynkowych stóp procentowych poszukiwali możliwości osiągnięcia
wyższych stóp zwrotu niż z inwestycji w obligacje skarbowe. O wzroście popularności tej formy
finansowania zewnętrznego świadczy dalszy rozwój platformy obrotu instrumentami dłużnymi
Catalyst.
Wartość nowych emisji akcji przeprowadzonych przez przedsiębiorstwa niefinansowe
i wprowadzonych do obrotu na rynkach organizowanych przez GPW (Główny Rynek GPW
i NewConnect), wyniosła w 2014 r. 2,0 mld zł. Na rynkach organizowanych przez GPW
pierwotne oferty akcji przeprowadziło łącznie 50 krajowych przedsiębiorstw, z czego 22
wprowadziły swoje akcje do obrotu na rynku NewConnect. Spadek wartości akcji sprzedanych
w IPO oraz SPO był konsekwencją nie tylko mniejszej skali przygotowywanych przez
przedsiębiorstwa emisji, ale również mniejszego zainteresowania inwestorów nabywaniem tych
instrumentów. Plasowaniu akcji nie sprzyjały okresowe, istotne wzrosty zmienności cen
notowanych instrumentów. Wpływ na to miały czynniki strukturalne, m.in. niska płynność
rynku NewConnect, jak i koniunkturalne, np. wydarzenia związane z konfliktem ukraińskorosyjskim.
Do finansowania rozwoju polskie przedsiębiorstwa wykorzystywały także środki pochodzące od
funduszy private equity. W 2014 r. fundusze te zainwestowały w kraju niewiele ponad 1 mld zł,
jednak jeśli spojrzeć na relację kapitału pozyskanego w ten sposób przez przedsiębiorstwa do
wartości środków uzyskanych przez spółki w drodze nowych emisji akcji na rynkach
organizowanych przez GPW (Główny Rynek GPW i NewConnect), to w latach 2011-2014 zawsze
przekraczała ona 25%. Świadczy to o tym, że mimo niewielkich rozmiarów tego rynku środki
pochodzące od funduszy private equity są ważnym źródłem finansowania kapitałów własnych
polskich przedsiębiorstw.
Polskie przedsiębiorstwa chętniej niż w poprzednich latach pozyskiwały finansowanie na
zagranicznych rynkach obligacji. Wzrost zainteresowania organizowaniem emisji papierów
dłużnych nominowanych w euro był związany przede wszystkim z niższymi niż w Polsce
rynkowymi stopami procentowymi w strefie euro. W 2014 r. takie instrumenty wyemitowało, za
pośrednictwem spółek celowych zarejestrowanych za granicą, kilka podmiotów krajowych.
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Ramka 1.2.1. Finansowanie zewnętrzne przedsiębiorstw w Polsce i innych krajach Unii
Europejskiej
Finansowanie przedsiębiorstw jest przedmiotem paneuropejskiego badania prowadzonego przez
Komisję Europejską i Europejski Bank Centralny1. Badanie ankietowe opinii przedsiębiorców, głównie
małych i średnich, przeprowadzone zostało w połowie 2014 r. i objęło 16 875 przedsiębiorstw z 28
krajów UE, w tym 1305 firm z Polski. Zastosowana w badaniu metoda pozwala na porównanie
preferencji i sposobów finansowania przedsiębiorstw w Polsce i w innych krajach UE.
Preferowane przez przedsiębiorców zewnętrzne sposoby finansowania działalności firm
Polscy przedsiębiorcy pytani o najbardziej odpowiedni dla ich firmy sposób finansowania działalności,
spośród wielu możliwości finansowania zewnętrznego, wskazali leasing (54% odpowiedzi), debet
i środki z linii kredytowej i/lub karty kredytowej (53%), następnie kredyt bankowy (50%). Nieznacznie
różnią się w swoich preferencjach od przedsiębiorców w innych krajach UE, gdzie za najbardziej
właściwy sposób finansowania działalności uznawany był kredyt bankowy (57% wskazań), następnie
debet i środki z linii kredytowej i/lub karty kredytowej (53%). Kolejnym wskazaniem był leasing (47%)
(wykres I). W Polsce znacząco częściej niż średnio w UE przedsiębiorcy uznają kredyt handlowy jako
najbardziej odpowiednie dla nich źródło finansowania działalności (44% wobec 33% w UE). W jeszcze
większym stopniu ten sposób jest preferowany w Irlandii, Grecji, Portugalii i Wielkiej Brytanii, gdzie
ponad 50% badanych firm chciałoby finansować się w ten sposób. W pozostałych krajach nie jest to
powszechne, np. w Niemczech tylko 11% firm wyraża chęć finansowania się kredytem handlowym,
a w praktyce używa go 3% firm. Kolejną możliwością pozyskania środków finansowych są dotacje
i subsydiowane kredyty postrzegane jako optymalne źródło finansowania przez licznych
przedsiębiorców, nie tylko w Polsce (36%), ale także w Grecji, we Włoszech i Portugalii, gdzie uważa
tak ponad 50% przedsiębiorstw. To kilkukrotnie więcej niż w Danii (12%), Holandii (11%) czy
w Szwecji (15%). Mniej znane źródła finansowania - takie jak emisja akcji czy papierów dłużnych są
w Polsce rzadziej niż w UE wskazywane jako potencjalne, optymalne źródło finansowania.
Wykres I. Najbardziej odpowiednie w opinii przedsiębiorców zewnętrzne źródła finansowania
działalności ich firm
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Źródło: opracowano wg danych z Survey on the access to finance of enterprises (SAFE). Analytical Report 2014, Brussels
2014, European Commission.

Polscy przedsiębiorcy pytani o wskazanie instrumentu finansowego najbardziej odpowiedniego dla ich
firmy są mniej pewni swojej oceny niż przedsiębiorcy europejscy. Kilkukrotnie więcej przedsiębiorców
w Polsce niż w pozostałych krajach UE (od 5 do 8 – krotnie, w zależności od instrumentu) nie potrafi
ocenić, czy dany instrument finansowania jest odpowiedni w ich przypadku. Największe trudności
budzi ocena roli papierów dłużnych i kapitału udziałowego.
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Wykorzystywane przez przedsiębiorców zewnętrzne źródła finansowania
Preferencje przedsiębiorców co do optymalnego dla nich sposobu finansowania działalności są
weryfikowane w praktyce. Najczęściej stosowanym instrumentem finansowania zewnętrznego
przedsiębiorstw w Polsce był debet w rachunku bieżącym i/lub środki z linii kredytowej a nie leasing
na co wskazywały deklarowane preferencje. Blisko 40% badanych przedsiębiorstw w Polsce korzystało
z debetu w rachunku bieżącym i ze środków z linii kredytowej w ciągu 6 miesięcy przed datą badania.
Najczęściej stosowanym pozabankowym źródłem finansowania był leasing, z którego korzystało
32,7% przedsiebiorstw2. Korzystanie z debetu i leasingu było w Polsce bardziej popularne niż średnio
w UE. W porównaniu z ogółem badanych przedsiębiorstw w Unii Europejskiej polscy przedsiębiorcy
częściej sięgają też po kredyt handlowy, a rzadziej po kredyt bankowy (wykres II). Z kredytu
bankowego korzystało 11% przedsiębiorstw w Polsce, w UE – 13%. Zarówno w Polsce jak i w innych
krajach UE liczba firm korzystających faktycznie z tego instrumentu jest blisko 5-krotnie mniejsza od
liczby deklarujących ten instrument finansowy jako właściwy dla ich biznesu. Okazuje się jednak, że
wskaźnik odrzucenia wniosku kredytowego był w np. w Grecji, Irlandii, Słowenii, we Włoszech ponad
dwukrotnie wyższy niż w Polsce, gdzie tylko 11% przedsiębiorstw, które aplikowały o kredyt spotkało
się z odmową kredytowania przez bank. Kredyt we wnioskowanej lub niższej wysokości otrzymało
80% aplikujących przedsiębiorstw. Pozostałe 9% firm wycofało wniosek kredytowy 3.
Wykres II. Najczęściej wykorzystywane zewnętrzne źródła finansowania polskich i europejskich
przedsiębiorstw w 2014 r.
Papiery dłużne
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Źródło: opracowano wg danych z Survey on the access to finance of enterprises (SAFE). Analytical Report 2014, Brussels
2014, European Commission.

Dotacje i subsydiowane kredyty w podobnym stopniu wykorzystywane były w Polsce i w UE do
finansowania przedsiębiorstwa (odpowiednio 9,1% i 9,4% badanych firm). W Polsce 4 razy więcej firm
postrzegało dotacje jako źródło optymalnego finansowania, niż z tego finansowania korzystało.
W Polsce rzadziej niż w UE były wykorzystywane instrumenty rynku kapitałowego – pozyskanie
środków finansowych z emisji akcji lub objęcia nowych udziałów. Korzystało z tego sposobu tylko 1 na
100 badanych przedsiębiorstw a tylko 2 firmy na 1000 wykorzystywały emisję papierów dłużnych do
pozyskania środków.
Trudności z pozyskaniem finansowania wskazywane były przez polskich przedsiębiorców dopiero
jako szósta (w UE piąta) pod względem istotności bariera rozwoju ich przedsiębiorstw w 2014 r.4
W Polsce, co dziesiąta badana firma przyznała, że dostęp do finansowania jest jej najważniejszym
problemem, w innych krajach UE pogląd ten podzielało 13% firm. Zarówno w Polsce, jak i w innych
krajach UE przedsiębiorstwa korzystają głównie z usług banków oferujących różne instrumenty
finansowania. Wskaźnik dla Polski był równy średniej unijnej, która wynosiła 68%. Najwyższy
wskaźnik korzystania z oferty banków (powyżej 75% wskazań) odnotowano m.in. we Francji,
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Portugalii, Belgii, Irlandii i Włoszech. Najrzadziej z oferty banków korzystały przedsiębiorstwa
w Szwecji (32%), w krajach bałtyckich i w Finlandii (45%).
1 Survey

on the access to finance of enterprises (SAFE). Analytical Report 2014, Brussels 2014, European Commission.
jest głównym pozabankowym zewnętrznym źródłem finansowania przedsiębiorstw, zwłaszcza MSP. Zob.
podrozdział 1.3.2.
3 Survey on the access to finance of enterprises (SAFE), op.cit., s. 36.
4 Ibidem, s. 144. Polskie małe i średnie przedsiębiorstwa najczęściej za barierę w korzystaniu z kredytów bankowych
uznawały warunki finansowe kredytu: wysokość oprocentowania (58,1% badanych), wysokość prowizji (35,8%) oraz
konieczność posiadania i wysokość zabezpieczenia kredytu. Szerzej: M. Starczewska-Krzysztoszek, Finansowanie
działalności i rozwoju. Curriculum vitae mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 2014, Warszawa 2014, Konfederacja
Lewiatan, s. 66.
2 Leasing
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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 rozdziale oprócz najważniejszych
zmian w zakresie regulacji finansowych, które wprowadzono w prawie krajowym w 2014 r.,
zaprezentowano również zmiany w prawie europejskim. Kierunki przyszłych zmian regulacji
dotyczących systemu finansowego w Polsce wytyczają m.in. działania podejmowane w UE,
mające na celu stworzenie jednolitego rynku finansowego i zapewnienie stabilności jego
funkcjonowania.

2.1. Zmiany w regulacjach krajowych
W podrozdziale omówiono najistotniejsze krajowe akty prawne uchwalone w 2014 r. mające
wpływ na funkcjonowanie systemu finansowego. Opis zmian w prawie krajowym
przedstawiono w podziale na regulacje dotyczące nadzoru finansowego i usług płatniczych,
sektora bankowego, spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych, pozostałych instytucji
finansowych oraz rynku kapitałowego i infrastruktury rynków. Przedstawiono także
najważniejsze uchwały KNF

2.1.1. Regulacje dotyczące nadzoru i usług płatniczych
Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych24
Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych obniżyła maksymalną stawkę opłaty interchange dla
krajowych transakcji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych. Nowe przepisy zróżnicowały
maksymalne stawki tej opłaty w zależności od rodzaju karty. Zgodnie z przyjętymi
rozwiązaniami, stawki te nie mogą przekroczyć 0,2% i 0,3% jednostkowej wartości transakcji
płatniczej dokonanej, odpowiednio, przy użyciu karty debetowej i kredytowej. Zgodnie
z intencją ustawodawcy, wprowadzenie tych zmian miało na celu ograniczenie negatywnych
skutków, które wynikałyby dla krajowego rynku usług przetwarzania płatności kartowych
z decyzji KE podjętej 26 lutego 2014 r. KE zobowiązała Visa Europe Limited do wprowadzenia
od 1 stycznia 2015 r. dla płatności obsługiwanych przez działających transgranicznie na
terytorium UE agentów rozliczeniowych stawek opłaty interchange wynoszących 0,2% dla kart
debetowych i 0,3% dla kart kredytowych. W konsekwencji, wobec braku porozumienia

24

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1916).
Przepisy ustawy weszły w życie 29 stycznia 2015 r.
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uczestników rynku w kwestii samoregulacji maksymalnych stawek opłaty interchange, agenci
rozliczeniowi posiadający siedzibę w Polsce byliby zobligowani do stosowania określonej
ustawowo,

mniej

konkurencyjnej

stawki

opłaty

interchange

dla

krajowych

płatności

dokonywanych kartą debetową i kartą kredytową. Mogłoby to skutkować przejęciem przez
zagranicznych agentów rozliczeniowych znaczącej części polskiego rynku usług przetwarzania
tych płatności lub przeniesieniem działalności przez krajowych agentów rozliczeniowych poza
granice Polski. Ponadto pozostawienie maksymalnych stawek tej opłaty na dotychczasowym
poziomie 0,5% zakłócałoby warunki konkurencji pomiędzy organizacjami kartowymi.
Ramka 2.1.1. Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przez KNF
Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła w 2014 r. dokument pt. Zasady ładu korporacyjnego dla
instytucji nadzorowanych1, rekomendujący podmiotom rynku finansowego poddanym nadzorowi
KNF stosowanie dobrej praktyki w zakresie corporate governance. Wydanie tego zestawu przepisów,
o charakterze soft law, ma na celu podniesienie poziomu ładu korporacyjnego w instytucjach
finansowych i zwiększenie przejrzystości ich działania. Przyjęty przez Komisję dokument wskazuje
wspólne zasady dla podmiotów ze wszystkich sektorów rynku finansowego, z zachowaniem reguły
proporcjonalności stosowania zasad ze względu na skalę, charakter oraz specyfikę działalności.
Przepisy dokumentu określają relacje wewnętrzne i zewnętrzne, w tym: relacje z udziałowcami
i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów
i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad współdziałania. Wzmocnienie roli
nadzoru wewnętrznego przyczynia się do zwiększenia efektywności i przejrzystości działania
instytucji nadzorowanej oraz zachowania jej bezpieczeństwa. Powinno to przełożyć się na poziom
zaufania społecznego do tych podmiotów. Komisja poprzez wydanie tych zasad wypełnia funkcję
edukacyjną i porządkującą, ułatwiającą ujednolicenie praktyk rynkowych bez konieczności ingerencji
normatywnej. Zobowiązane podmioty nadzorowane informują o stosowaniu zasad ładu
korporacyjnego oraz o odstąpieniu od stosowania określonych zasad.
1

Uchwała nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie wydania Zasad ładu
korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych (Dz. Urz. KNF z 2014 r., poz. 17).

2.1.2. Regulacje dotyczące sektora bankowego
Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym25
Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym wprowadza nową usługę finansową w polskim
systemie finansowym. Ustawa umożliwi osobom, którym przysługuje prawo własności albo
prawo użytkowania wieczystego gruntu lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
uzyskanie dodatkowych środków finansowych poprzez odmrożenie kapitału zakumulowanego
w nieruchomościach. Umowa odwróconego kredytu hipotecznego jest szczególnym rodzajem
kredytu, którego podstawą zabezpieczenia jest hipoteka ustanowiona na nieruchomości lub

25

Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (Dz. U. z 2014 r., poz. 1585).
Ustawa weszła w życie 15 grudnia 2014 r.
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określonym prawie do nieruchomości. Bank (lub inna instytucja wskazana w ustawie) może
zawrzeć umowę odwróconego kredytu z osobą fizyczną, która jest właścicielem (lub
współwłaścicielem) nieruchomości lub z osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu lub prawo użytkowania wieczystego (lub udział w prawie). W ramach umowy
bank zobowiązuje się do wypłacenia kredytobiorcy określonej kwoty (jednorazowo lub
w comiesięcznych ratach). Podstawą do ustalenia kwoty tego kredytu hipotecznego jest rynkowa
wartość nieruchomości. Kredytobiorca i spadkobiercy ponoszą wobec banku odpowiedzialność
finansową ograniczoną wyłącznie do nieruchomości lub prawa do nieruchomości, na którym
ustanowiono zabezpieczenie hipoteczne. Kredytobiorca pozostaje właścicielem/wieczystym
użytkownikiem nieruchomości lub posiadaczem spółdzielczego własnościowego prawa do
lokalu i może w nim zamieszkiwać. Po śmierci beneficjenta spadkobiercy mają prawo do spłaty
kredytu i zatrzymania nieruchomości. Jeśli tego nie zrobią, bank zrealizuje przysługujące mu
roszczenie o przeniesienia prawa własności nieruchomości. Podmiotami uprawnionymi do
zawierania umów kredytu odwróconego są instytucje określone w ustawie Prawo bankowe26
podlegające

nadzorowi

Komisji

Nadzoru

Finansowego

lub

organom

nadzorczym

w macierzystych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Ustawa nie określa limitu wieku
osób, które będą mogły zawrzeć z bankiem umowę odwróconego kredytu hipotecznego.
Uchwała KNF w sprawie wydania Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance27
Rekomendacja U wprowadza nadzorcze standardy dotyczące współpracy pomiędzy bankami
i zakładami ubezpieczeń w zakresie oferowania produktów ubezpieczeniowych powiązanych
z produktami bankowymi (bancassurance), klientom niebędącym profesjonalnymi uczestnikami

rynku finansowego. Jest ona skierowana do banków krajowych oraz do oddziałów instytucji
kredytowych i ma na celu eliminację nieprawidłowości jakie zostały stwierdzone podczas
procesu nadzorczego, wzmocnienie pozycji klienta i stabilny rozwój rynku bancassurance.
Rekomendacja

ograniczyła

możliwości

łączenia

przez

bank

funkcji:

ubezpieczającego

i pośrednika ubezpieczeniowego. Rozwiązanie takie ogranicza potencjalny konflikt interesu
(bank

występujący

jako

ubezpieczający

jest

stroną

umowy

o

świadczenie

usługi

ubezpieczeniowej i reprezentuje ubezpieczonych kredytobiorców, a jednocześnie pobiera
prowizję od zakładu ubezpieczeń).28 Chroni również klientów przed oferowaniem im produktów

Bank, oddział banku zagranicznego, oddział instytucji kredytowej, instytucja kredytowa prowadząca
działalność transgraniczną, o których mowa w Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst
jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 128).
27 Uchwała nr 183/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wydania
Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance (Dz. Urz. KNF z 2014 r., poz. 12).
Przepisy Rekomendacji U mają zastosowanie najpóźniej od 31 marca 2015 r.
28 Łączenie obu funkcji może powodować, że bank jest zainteresowany sprzedażą jak największej liczby
produktów, które nie zawsze zabezpieczają ryzyko klienta (misselling) lub ograniczaniem możliwości ubiegania
26
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ubezpieczeniowych niedostosowanych m.in. do ich potrzeb, sytuacji finansowej, akceptowanego
poziomu ryzyka, czy poziomu wiedzy o rynku finansowym. Ponadto zakazuje bankowi
występującemu

w

roli

ubezpieczającego

pobierania

opłat

związanych

z

produktem

ubezpieczeniowym innych niż zwrot kosztów związanych z zawarciem i obsługą umowy
ubezpieczenia.
Rekomendacja ustala zakres informacji o produkcie ubezpieczeniowym, jakie banki zobowiązane
są przekazać klientom, w tym w szczególności: o rodzajach ryzyka objętych umową
ubezpieczenia, warunki ochrony ubezpieczeniowej i zakresie jej wyłączeń oraz zasadach
dotyczących finansowania ochrony ubezpieczeniowej. Nakazuje również informować klientów
o zawarciu przez bank umowy ubezpieczenia na wypadek niewypłacalności klienta oraz
o możliwości wystąpienia zakładu ubezpieczeń do klienta, w przypadku jego niewypłacalności,
o zwrot kwot wypłaconych bankowi (roszczenie regresowe). W przypadku ubezpieczeń
o charakterze inwestycyjnym, Rekomendacja zobowiązuje banki do informowania klientów
zarówno o możliwych zyskach, jak i poziomie ryzyka inwestycyjnego oraz wysokości opłat
związanych z inwestycją. Rekomendacja zakazuje narzucania wymogu przystąpienia przez
klienta do umowy ubezpieczenia grupowego, w której bank występuje jako ubezpieczający,
chyba, że ubezpieczenie to chroni wyłącznie bank. Daje klientom banku swobodę wyboru
zakładu ubezpieczeń, ale zostawia bankowi możliwość określenia wymaganego zakresu ochrony
ubezpieczeniowej.
Uchwała KNF w sprawie wydania Rekomendacji F dotyczącej bankowo-hipotecznej wartości
nieruchomości29
Rekomendacja zastąpiła Rekomendację F z 2003 r. dotyczącą podstawowych kryteriów
stosowanych przez nadzór bankowy przy zatwierdzaniu regulaminów ustalania bankowohipotecznej wartości nieruchomości wydawanych przez banki hipoteczne. Zmiany, obejmujące
m.in. uproszczenie procedur i dopuszczenie do stosowania nowych metod z wykorzystaniem
źródeł związanych z rynkową wartością nieruchomości, wynikają z dotychczasowych
doświadczeń i analizy praktyk międzynarodowych. Wprowadzone zmiany mają ułatwić rozwój
publicznego rynku długoterminowych bankowych instrumentów dłużnych.

się przez klientów o wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia, ponieważ mogło by to zmniejszać jego
wynagrodzenie.
29 Rekomendacja F dotyczącą podstawowych kryteriów stosowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego przy
zatwierdzaniu regulaminów ustalania bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości wydawanych przez banki
hipoteczne stanowi załącznik do uchwały nr 221/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r. (Dz.
Urz. KNF z 2014 r., poz. 30). Rekomendacja F weszła w życie w dniu 1 stycznia 2015 r.
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2.1.3. Regulacje dotyczące spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
Akty wykonawcze do ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych30 i ustawy
o rachunkowości31.
W 2014 r. wydano kilka rozporządzeń Ministra Finansów i jedno rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów, odnoszących się do działalności SKOK-ów i Kasy Krajowej. Dotyczyły one między
innymi:
 szczegółowego zakresu, formy, sposobu i częstotliwości sporządzania przez kasy oraz Kasę
Krajową sprawozdań z danymi sprawozdawczymi, oraz terminów i sposobów ich
przekazywania do KNF32,
 czynności kontrolnych KNF w kasach i w Kasie Krajowej33,
 czynności kontrolnych Kasy Krajowej w kasach34,
 zawierania przez kasy umów outsourcingu35,
 terminów uiszczania, wysokości i sposobu obliczania wpłat od kas na finansowanie kosztów
nadzoru sprawowanego przez KNF nad kasami i Kasą Krajową36,
 szczególnych zasad rachunkowości kas37.
Ze względu na podobieństwo do banków w zakresie realizowanych zadań oraz ryzyka
prowadzonej działalności przepisy wykonawcze dla kas są zbliżone do wymagań stawianych
bankom, ale uwzględniają specyfikę 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.).
31 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.).
32 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie informacji sprawozdawczych
spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy OszczędnościowoKredytowej (Dz.U. z 2014 r., poz. 248). Przepisy weszły w życie 28 lutego 2014 r.
33 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania
czynności kontrolnych Komisji Nadzoru Finansowego w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
i w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej (Dz.U. z 2014 r., poz. 879). Przepisy weszły
w życie 16 lipca 2014 r.
34 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania
czynności kontrolnych Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 952). Przepisy weszły w życie 5 sierpnia 2014 r.
35 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wykazu dokumentów dołączanych przez
spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową do wniosku o zezwolenie na zawarcie umowy z przedsiębiorcą
zagranicznym (Dz.U. z 2014 r., poz. 766). Przepisy weszły w życie 25 czerwca 2014 r.
36 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie wpłat na finansowanie kosztów
nadzoru nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi oraz Krajową Spółdzielczą Kasą
Oszczędnościowo-Kredytową (Dz.U. z 2014 r., poz. 1212). Przepisy weszły w życie 26 września 2014 r.
37 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości
spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 880 ). Przepisy weszły w życie
1 stycznia 2015 r.
30
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2.1.4. Regulacje dotyczące pozostałych instytucji finansowych
Akty wykonawcze do ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych38
W 2014 r. wydano 10 aktów wykonawczych do ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych. Nowe rozporządzenia określiły szczegółowo tryb i sposób dokonywania zmian
wprowadzonych 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.39 Część rozporządzeń przyniosła dodatkowe regulacje40 istotne dla funduszy
emerytalnych, część zaś miała charakter przede wszystkim techniczny – dostosowując
obowiązujące przepisy do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r 41.
Istotne zmiany to m.in. wprowadzenie nowych limitów inwestycyjnych oraz dozwolonych
zabezpieczeń.

Uregulowana

została

też

wysokość

wpłat

powszechnych

towarzystw

Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jednolity Dz.U.
z 2013 r., poz. 989 z późn. zm.).
39 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). Postanowienia
ustawy weszły w życie 1 lutego 2014 r. i zostały już opisane w opracowaniu Rozwój systemu finansowego w Polsce
w 2013 r., Warszawa 2014, NBP, s. 53-54.
40 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie określenia maksymalnej części aktywów
otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat (Dz.U.
z 2014 r., poz. 116); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie dodatkowych
ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne (Dz.U. z 2014 r., poz.
139); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie obowiązków informacyjnych
funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 142); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r.
w sprawie Funduszu Gwarancyjnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 141).
41 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie przekazania aktywów przez otwarte
fundusze emerytalne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2014 r., poz. 117); Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty
transferowej (Dz.U. z 2014 r., poz. 143); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie
trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny
o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej (Dz.U. z 2014 r., poz. 143);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia członka
otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego oraz
o zapoznaniu się z informacją dotyczącą powszechnego systemu emerytalnego oraz informacją dotyczącą
otwartych funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 140); Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja
2014 r. w sprawie okresowej i okresowej porównawczej stopy zwrotu otwartego funduszu emerytalnego (Dz.U.
z 2014 r., poz. 753); Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1209);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 2014 r. w sprawie terminu, sposobu i trybu
przekazywania środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego na fundusz
emerytalny Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w związku z ukończeniem przez ubezpieczonego wieku
niższego o 10 lat od wieku emerytalnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1418).
38
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emerytalnych do Funduszu Gwarancyjnego, a także sposób i tryb wnoszenia tych wpłat oraz
sposób i tryb działania Funduszu Gwarancyjnego (w tym lokowania jego środków).
Wytyczne KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące dystrybucji ubezpieczeń42
Wytyczne dla zakładów ubezpieczeń pozwalają na jednolite stosowanie dobrych praktyk
w zakresie prowadzenia działalności ubezpieczeniowej niezależnie od kanału dystrybucji
ubezpieczeń. Wytyczne odzwierciedlają rozwiązania przyjęte w Rekomendacji U adresowane do
banków i zalecają wprowadzenie ich także do praktyki zakładów ubezpieczeń. Ujednolicenie
warunków zawierania umów ubezpieczeń zapewni jednolity poziom ochrony klientów
i jednolite warunki konkurencji dla podmiotów z sektora bankowego i z sektora ubezpieczeń.
Zapewnienie prawidłowego nadzoru nad działalnością agentów ubezpieczeniowych w obszarze
dystrybucji ubezpieczeń powinno zwiększyć zaufanie klientów do usług finansowych. Wytyczne
dotyczące dystrybucji ubezpieczeń skierowane są do wszystkich zakładów ubezpieczeń
działających na podstawie przepisów prawa polskiego, także do zakładów ubezpieczeń
mających siedziby w państwach członkowskich Unii Europejskiej43 i wykonujących działalność
na terytorium Polski.
Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych44
Nowe przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przewidują m.in.
opodatkowanie w kraju dochodów właściciela zagranicznych spółek kontrolowanych (tzw. CFC
- Controlled Foreign Corporation) czyli zarejestrowanych za granicą tzw. spółek-córek. Celem jest
przeciwdziałanie odraczaniu lub unikaniu opodatkowania przy wykorzystaniu mechanizmu
przesuwania dochodów do spółek zależnych zlokalizowanych w krajach o niskich podatkach.
Powinno to skłonić spółki do przeniesienia aktywów do kraju. Ponadto ustawą tą ograniczono
zwolnienia podatkowe dochodów uzyskanych z ubezpieczeń osobowych w przypadku umów
ubezpieczeniowych mających charakter inwestycyjny.

Uchwała nr 184/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie Wytycznych dla
zakładów ubezpieczeń dotyczące dystrybucji ubezpieczeń (Dz. Urz. KNF z 2014 r., poz. 13). Wytyczne
dotyczące dystrybucji ubezpieczeń powinny zostać wprowadzone do praktyki do 31 marca 2015 r.
43 W rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r.,
poz. 950 z późn. zm.).
44 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1478). Ustawa
weszła w życie 30 października 2014 r. i zaczęła obowiązywać od stycznia 2015 r. na skutek uchwalenia przez
Sejm ustawy z dnia 21 października 2014 r. ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1478). Ustawa ta określiła wcześniejsza datę wejścia w życie przepisów
o zagranicznych spółkach kontrolowanych zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r.
42
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2.1.5. Regulacje dotyczące rynków finansowych i infrastruktury
Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw45
Nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi miała na celu dostosowanie polskiego
prawa do rozwiązań przewidzianych w regulacjach europejskich: EMIR46 oraz SSR47. KNF
przyznano m.in. uprawnienie do wprowadzenia, w przypadku wystąpienia poważnych
zagrożeń dla stabilności finansowej lub zaufania do rynku, ograniczeń i zakazów zawierania
transakcji krótkiej sprzedaży określonymi instrumentami finansowymi dopuszczonymi do
obrotu zorganizowanego. W zmienionej ustawie wprowadzono także katalog sankcji za
naruszenie przepisów wspomnianych aktów prawnych UE. Ponadto omawiana nowelizacja
zawiera rozwiązania mające na celu ustanowienie na rynku instrumentów pochodnych
dopuszczalnego maksymalnego poziomu dźwigni finansowej. Zgodnie z nowymi przepisami,
obowiązującymi od 16 lipca 2015 r., firma inwestycyjna będzie mogła wykonać złożone przez
klienta detalicznego zlecenia nabycia lub zbycia instrumentów pochodnych pod warunkiem, że
depozyt zabezpieczający wymagany dla danego instrumentu wynosi co najmniej 1% wartości
nominalnej tych instrumentów finansowych. Wymóg ten nie ma zastosowania w przypadku, gdy
depozyt zabezpieczający wymagany dla danego instrumentu finansowego jest określany przez
CCP rozliczającego transakcje tym instrumentem.
W 2014 r. wydano dwa rozporządzenia do ustawy o obrocie instrumentami finansowymi48.
Nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów z 24 września 2012 r.49 wprowadziła zmianę
zasad wyliczania przez firmę inwestycyjną lub bank powierniczy wysokości wstępnego
depozytu zabezpieczającego wykonanie zawartej przez klienta transakcji instrumentami
pochodnymi. Przed zmianą przepisów firmy inwestycyjne oraz banki powiernicze określały
samodzielnie wysokość depozytu zabezpieczającego, przy czym nie mogła ona być niższa niż
określona

przez

izbę

rozliczeniową.

Po

nowelizacji

aktu

wykonawczego

wysokość

zabezpieczenia obliczona przez firmę inwestycyjną lub bank powierniczy może być niższa niż
określona przez izbę rozliczeniową, jednak musi zapewniać wykonanie zobowiązań klienta

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 73). Przepisy weszły w życie 30 stycznia 2015 r.
46 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (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).
47 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).
48 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 94
z późn. zm.).
49 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie 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 2014 r., poz. 175). Przepisy weszły w życie
7 maja 2014 r.
45
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z tytułu transakcji instrumentami pochodnymi oraz wymogów wynikających z uczestnictwa
firmy inwestycyjnej lub banku powierniczego w systemie zabezpieczania płynności rozliczania
transakcji organizowanym przez izbę rozliczeniową.
Z kolei w rozporządzeniu w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu
papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa50 wprowadzono nowe wzory
raportów dotyczących stanów posiadanych przez nierezydentów skarbowych papierów
wartościowych.
Nowelizacja upadłości konsumenckiej51
Nowe przepisy ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze ułatwiają osobom fizycznym
nieprowadzącym działalności gospodarczej składanie wniosków o ogłoszenie upadłości,
wprowadzając możliwość zawarcia przez niewypłacalnych konsumentów układu ze swoimi
wierzycielami (tzw. upadłość konsumencka). Przepisy nie przewidują jednak automatyzmu
w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej – nadal prowadzone jest postępowanie sądowe.
Każdorazowo konsument musi spełnić ustawowe przesłanki, które podlegają indywidualnej
ocenie przez sąd rozpatrujący wniosek. Nowy stan prawny może mieć znaczenie dla praktyki
instytucji finansowych, gdyż zreformowanie procedur upadłości konsumenckiej może sprzyjać
ubieganiu się większej liczby dłużników o ogłoszenie upadłości.
Ramka 2.1.2. Wytyczne KNF dla bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego instytucji
finansowych
W 2014 roku Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła zestaw 5 dokumentów z wytycznymi dla
zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego
w instytucjach finansowych rynku ubezpieczeniowego, rynku kapitałowego i w firmach infrastruktury
rynku kapitałowego1. Wytyczne te zostały wydane w ślad za Rekomendacją D z 2013 r. zawierającą
wytyczne dla banków dotyczące zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa
środowiska teleinformatycznego2. Wydanie wytycznych stało się niezbędne ze względu na szybki
rozwój technologiczny, systematyczny wzrost znaczenia obszaru IT i pojawienie się nowych ryzyk
z tym związanych dla instytucji finansowych. Wytyczne skierowano do zakładów ubezpieczeń,
reasekurantów, firm i funduszy inwestycyjnych, towarzystw emerytalnych a także do podmiotów
infrastruktury rynku kapitałowego. Dokumenty Wytycznych i Rekomendacja D mają tożsamą
strukturę i zawierają po 22 cząstkowe wytyczne zgrupowane w cztery obszary: strategia i organizacja
obszarów technologii informacyjnej oraz bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, rozwój

Rozporządzanie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych
w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa (Dz.U. z 2014 r., poz. 326).
Przepisy weszły w życie 1 kwietnia 2014 r.
51 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 233) ze
zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe
i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1306) oraz ustawą z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz 1626). Przepisy weszły w życie 31 grudnia 2014 r.
50
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środowiska teleinformatycznego, utrzymanie i eksploatacja środowiska teleinformatycznego oraz
zarządzanie bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego. W w/w dokumentach Komisja zaleciła
m.in. aby każda instytucja nadzorowana rozważyła powołanie lub wskazanie odpowiedniego
komitetu wewnątrz firmy, którego zadaniem byłby monitoring bezpieczeństwa teleinformatycznego.
Komisja wskazała oczekiwane z jej punktu widzenia działania z zakresem zarządzania przez instytucję
finansową danymi - ich architekturą i jakością. Przekazała również swoje oczekiwania dotyczące
zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną, współpracy z zewnętrznymi dostawcami usług, kontroli
dostępu do danych i infrastruktury IT oraz ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem. Ponadto
Komisja określiła oczekiwane przez nią działania w odniesieniu do systemu identyfikacji ryzyka
w zakresie bezpieczeństwa IT, pomiarów ryzyka, jego monitorowania, zarządzania, a także
raportowania. Rekomendacje i wytyczne nadzorcze są zapisem dobrych praktyk instytucji
nadzorowanych i zawierają normy zalecanego przez organ nadzoru postępowania.
Uchwała nr 411/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wydania Wytycznych
dotyczących zarządzania obszarami informacyjnymi i bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego
w towarzystwach funduszy inwestycyjnych (Dz. Urz. KNF z 2015 r., poz. 8); Uchwała nr 412/2014 Komisji Nadzoru
Finansowego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wydania Wytycznych dotyczących zarządzania obszarami
informacyjnymi i bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego w powszechnych towarzystwach emerytalnych
(Dz. Urz. KNF z 2015 r., poz. 9); Uchwała nr 413/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie
wydania Wytycznych dotyczących zarządzania obszarami informacyjnymi i bezpieczeństwem środowiska
teleinformatycznego w zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji (Dz. Urz. KNF z 2015 r., poz. 10); Ponadto
w dniu w dniu 16 grudnia 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała Wytyczne dotyczące zarządzania obszarami
informacyjnymi i bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego w firmach inwestycyjnych oraz Wytyczne
dotyczące zarządzania obszarami informacyjnymi i bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego w podmiotach
infrastruktury rynku kapitałowego. Nadzór oczekuje, że standardy wskazane w wytycznych będą zaimplementowane
przez podmioty nadzorowane nie później niż 31 grudnia 2016 r.
2 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 (Dz. Urz.
KNF z 2013 r., poz.5).
1

2.2. Regulacje Unii Europejskiej dotyczące systemu finansowego
W 2014 r. kontynuowano w UE zmiany regulacji sektora finansowego, rozpoczęte w poprzednich
latach w reakcji na ostatni kryzys. W dużym stopniu są one realizacją zobowiązań podjętych
przez państwa G-20 i zaleceń Rady Stabilności Finansowej (Financial Stability Board, FSB). Celem
tych zmian jest zwiększanie bezpieczeństwa i przejrzystości rynków finansowych, ochrona
konsumentów usług finansowych, poprawa jakości nadzoru nad sektorem finansowym oraz
stworzenie odpowiednich mechanizmów uporządkowanej likwidacji i restrukturyzacji instytucji
finansowych. W 2014 r. prowadzono również inne prace zmierzające do pogłębienia integracji
europejskiego rynku usług finansowych, przygotowując koncepcje i projekty regulacji.
W podrozdziale omówiono akty prawne UE dotyczące funkcjonowania systemu finansowego
uchwalone w 2014 r. Są to rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE, a także Komisji
Europejskiej, które obowiązują bezpośrednio w państwach członkowskich UE, oraz dyrektywy
wiążące te państwa tylko w zakresie wyznaczonego celu i wymagające dostosowania prawa
krajowego.
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Ponadto, w ramce, omówione zostały wybrane projekty aktów prawnych, nad którymi w 2014 r.
prowadzono prace w Radzie i Parlamencie Europejskim oraz skomentowane zostały istotne
dokumenty, które nie mają charakteru wiążącego, ale stanowią zapowiedź przyszłych działań
regulacyjnych na szczeblu Unii Europejskiej.

2.2.1. Regulacje dotyczące detalicznych usług finansowych
Dyrektywa w sprawie porównywalności opłat za prowadzenie rachunku płatniczego, przenoszenia
rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku52
Celem dyrektywy jest poprawa przejrzystości informacji o opłatach ponoszonych przez
konsumentów za prowadzenie rachunku płatniczego na terenie UE, ułatwienie im przenoszenia
rachunków w obrębie państwa członkowskiego oraz zapewnienie równego dostępu do
podstawowego rachunku płatniczego i związanych z nim usług płatniczych. Regulacja nakłada
na dostawców usług płatniczych obowiązek informowania konsumentów (co najmniej raz
w roku, bezpłatnie) o wszystkich opłatach, którymi obciążyli ich rachunek, a także udostępnienia
im słowniczka zawierającego ujednolicone w całej UE pojęcia dotyczące tych usług i opłat.
Ponadto państwa członkowskie muszą zapewnić konsumentom nieodpłatny dostęp do co
najmniej jednej niezależnej i publicznie dostępnej strony internetowej, zawierającej porównanie
opłat stosowanych przez dostawców usług płatniczych.
Dyrektywa w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi53
Dyrektywa ma na celu zapewnienie ochrony konsumentów, którzy zaciągają kredyt związany
z nieruchomościami

mieszkalnymi.

Dyrektywa

zobowiązuje

kredytodawców

do

przeprowadzania, przed zawarciem umowy o kredyt, szczegółowej oceny zdolności kredytowej
konsumenta. Kredyt może być udzielony jedynie w przypadku pozytywnej oceny zdolności
kredytowej. Wycena nieruchomości powinna być dokonana w oparciu o standardy wyceny
nieruchomości mieszkalnych dla celów udzielania kredytów. Zasady dyrektywy mają
przeciwdziałać nadmiernemu zadłużeniu się części społeczeństwa oraz poprawić standardy
udzielania kredytów. Dyrektywa określa warunki, w jakich możliwe jest udzielanie kredytów w
walucie obcej. W takim przypadku umowa o kredyt musi umożliwiać, w konkretnych
przypadkach, przeliczenie waluty kredytu na inna walutę oraz zawierać uzgodnienia
ograniczające ryzyko kursowe, na które narażony jest konsument. Dyrektywa ma przeciwdziałać

52

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/92/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie porównywalności
opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do
podstawowego rachunku (Dz. Urz. UE L257 z 2014 r., s. 214).
53 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich
umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi i zmieniająca dyrektywy 2008/48/WE
i 2013/36/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 (Dz. Urz. UE L60 z 2014 r., s.34).
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złym praktykom na rynku, m.in. poprzez przepisy nakładające na kredytodawców obowiązek
przekazywania w reklamach dokładnych, wyczerpujących i rzetelnych informacji. Kredytodawca
jest zobowiązany udzielić konsumentowi ubiegającemu się o kredyt hipoteczny niezbędnych
informacji, na podstawie których klient będzie mógł porównać ofertę różnych konkurentów.
Informacje udzielane klientom przed zawarciem umowy kredytowej muszą być pełne,
zrozumiałe i dostarczane na żądanie w formie ujednoliconego formularz kredytowego ESIS
(European Standardised Information Sheet). Porady ze strony doradców muszą być rzetelne,
a oferowane produkty dostosowane do potrzeb klienta oraz jego zdolności kredytowej. Umowy
o kredyt związany z nieruchomością powinny zawierać jasno sformułowane dla klienta
informacje o wszelkich kosztach. Implementacja dyrektywy powinna zmniejszyć asymetrię
informacyjną pomiędzy profesjonalnymi kredytodawcami a ich klientami i poprawić zaufanie do
instytucji finansowych. Ponadto, dyrektywa określa wymogi ostrożnościowe i nadzorcze wobec
instytucji kredytowych i niekredytowych, w tym w zakresie ustanawiania i nadzorowania
pośredników kredytowych i przedstawicieli instytucji niekredytowych oferujących kredyt
mieszkaniowy. Skutkiem implementacji dyrektywy powinien być rozwój bardziej przejrzystego
i konkurencyjnego unijnego rynku kredytu hipotecznego, i co za tym idzie większa dostępność
kredytów mieszkaniowych.

2.2.2. Regulacje dotyczące instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych
Dyrektywa w sprawie systemów gwarancji depozytów54
Najważniejsze

wymogi

wprowadzane

przez

dyrektywę

zostały

szczegółowo

opisane

55

w poprzedniej edycji Raportu . Przedstawione wówczas założenia nie uległy zmianom na
dalszym etapie prac. Przyjęcie dyrektywy stanowi ważny krok w harmonizacji zasad działania
krajowych systemów gwarantowania depozytów. Ujednolica ona zasady gwarantowania
depozytów w całej Unii Europejskiej przez co wywierać będzie istotny wpływ na
funkcjonowanie systemu finansowego. Transpozycja dyrektywy do prawa krajowego powinna
zostać dokonana do 3 lipca 2015 roku. Wyjątek dotyczy przepisów regulujących zasady
obliczania składek na rzecz systemów gwarancji depozytów (art. 13) oraz konieczności
udostępnienia deponentom, w ciągu 5 dni roboczych od złożenia przez nich stosownego
wniosku, środków niezbędnych do pokrycia kosztów utrzymania (art. 8 ust. 4). Transpozycja
tych przepisów powinna nastąpić do 31 maja 2016 r.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów
gwarancji depozytów (Dz. Urz. UE L173 z 2014 r., s. 149). Dyrektywa weszła w życie 2 lipca 2014 r.
55 Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r., Warszawa 2014, NBP, s. 69-70.
54
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Dyrektywa w sprawie działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji
w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (tzw. Dyrektywa BRR)56
Dyrektywa jest jednym z najważniejszych aktów prawnych w zakresie tworzenia w Unii
Europejskiej systemu zarządzania kryzysowego, ustanawia bowiem zasady europejskiego
systemu restrukturyzacji

i

uporządkowanej

likwidacji

(tzw.

resolution). Najważniejsze

postanowienia dyrektywy zostały przedstawione w ubiegłorocznym Raporcie57 i nie uległy one
zmianom na dalszym etapie prac.
Rozporządzenie ustanawiające jednolite zasady i jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej
likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych58
Rozporządzenie ustanawia jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji
instytucji kredytowych (Single Resolution Mechanism, SRM) jako drugi filar tworzonej unii
bankowej. Rozporządzeniu podlegają wszystkie kraje strefy euro oraz te kraje, które zdecydują
się na przystąpienie do unii bankowej na zasadzie tzw. „bliskiej współpracy” (opt-in).
Rozporządzenie w dużej mierze bazuje na rozwiązaniach przewidzianych w dyrektywie BRR –
przewiduje takie same cele, zasady, przesłanki oraz zestaw narzędzi resolution. Podstawowe
zasady funkcjonowania drugiego filaru unii bankowej określone w rozporządzeniu zostały
przybliżone w poprzedniej wersji Raportu59. W porównaniu z ówcześnie przedstawianymi
regułami modyfikacji uległy zasady tworzenia Jednolitego Funduszu Restrukturyzacji
i Uporządkowanej Likwidacji. Ostatecznie przyjęte przepisy przewidują bowiem, że docelowa
wielkość funduszu (1% kwoty depozytów gwarantowanych instytucji kredytowych objętych
SRM) powinna zostać osiągnięta w ciągu 8, a nie 10 lat jak pierwotnie zakładano. W zakresie
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiająca ramy na
potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu
do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniająca dyrektywy Rady 82/891/EWG i dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE,
2012/30/ UE i 2013/36/UE oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr
648/2012 (Dz. Urz. UE L173/149 z 2014 r.). Dyrektywa została zatwierdzona 15 maja 2014 r. przez Parlament
Europejski i Radę UE i weszła w życie 2 lipca 2014 r. Transpozycja do krajowych porządków prawnych
powinna odbyć się do 31 grudnia 2014 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących instrumentu umorzenia lub
konwersji długu, które powinny być stosowane najpóźniej od 1 stycznia 2016 r.
57 Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r., Warszawa 2014, NBP, s. 67-68.
58 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 806/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. 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 (Dz. Urz. UE L227 z 2014 r.). Co do zasady,
rozporządzenie będzie miało zastosowanie od 1 stycznia 2016 r. Wyjątek stanowią m.in. niektóre przepisy
dotyczące funkcjonowania Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji, które mają
zastosowanie już od 19 sierpnia 2014 r.
59 Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r., Warszawa 2014, NBP, s. 68-69.
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uruchomienia procedury resolution postanowiono również, że projekt programu resolution
przygotowany przez Jednolitą Radę ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji powinien
być przekazany Komisji. Komisja w ciągu 24 godzin powinna zatwierdzić projekt lub mu się
sprzeciwić. Komisja ma również prawo przekazać projekt programu Radzie UE w ciągu 12
godzin od jego otrzymania. Rada może z kolei sprzeciwić się temu projektowi z powodu
niespełnienia kryterium interesu publicznego lub zatwierdzić proponowaną przez Komisję
zmianę kwoty funduszu, która ma zostać wykorzystana w procesie resolution.
Rozporządzenie zostało uzupełnione o umowę międzyrządową (intergovernmental agreement,
IGA), do której przystąpiły prawie wszystkie kraje Unii Europejskiej (z wyjątkiem Wielkiej
Brytanii i Szwecji)60. Umowa określa zasady przekazywania składek do Jednolitego Funduszu
Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (ang. Single Resolution Fund, SRF), a także zasady
ich uwspólniania (mutualisation). W tym celu przyjęto, że środki wpłacane przez każde państwo
będą tworzyły pule (compartments) przypisane danym krajom, które stopniowo będą
uwspólniane, aby po okresie przejściowym trwającym 8 lat stworzyć jeden wspólny fundusz.
Ustalono, że w pierwszym roku uwspólnienie będzie dotyczyło 40% środków zgromadzonych
w pulach, w drugim – 60%, a w kolejnych latach okresu przejściowego odsetek ten będzie
zwiększany o 6 ⅔ punktu procentowego. Umowa przewiduje także, że kraje które przystąpią do
unii bankowej będą musiały wpłacić składkę w wysokości odpowiadającej kwocie, jaką
musiałyby wpłacić do Jednolitego Funduszu, gdyby uczestniczyły w nim od początku jego
funkcjonowania. W przypadku wystąpienia kraju z unii bankowej, zgodnie z rozporządzeniem,
Jednolita Rada podejmuje decyzję dotyczącą zasad odzyskania wpłaconych składek. Co do
zasady, zwrotowi podlegać będzie ta część składek, która nie została uwspólniona. Decyzja SRB
dotycząca zwrotu pozostałej części wpłaconych składek będzie uzależniona od np. zdolności
państwa do stworzenia krajowego funduszu resolution, sposobu zakończenia bliskiej współpracy
z EBC, prowadzonych w danym kraju działań w ramach resolution oraz cyklu koniunkturalnego.
Ratyfikacja IGA umożliwia państwom automatyczne przystąpienie do SRF z chwilą wejścia do
strefy euro bądź nawiązania „bliskiej współpracy” z EBC.

60

Obowiązek przekazywania składek na rzecz SRF dotyczy krajów strefy euro oraz tych krajów spoza strefy
euro, które przystąpią do unii bankowej poprzez nawiązanie tzw. „bliskiej współpracy” z EBC.
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2.2.3. Regulacje dotyczące pozostałych instytucji finansowych
Dyrektywa zmieniająca dyrektywę Wypłacalność II 61
Dyrektywa przesunęła termin wejścia w życie dyrektywy Wypłacalność II62 na 1 stycznia 2016 r.
Zmiana ta podyktowana była 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 delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę w sprawie podejmowania i prowadzenia
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej tzw. Wypłacalność II)63
Celem

rozporządzenia

jest

doprecyzowanie

przepisów

dyrektywy

Wypłacalność II.

W rozporządzeniu uszczegółowiono m.in. wymogi dotyczące wyceny aktywów, zobowiązań
i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. Przedstawiono konkretne formuły wyliczeń wymogów
kapitałowych dla różnych rodzajów ryzyka w działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
a także określono zasady obliczania i nadzorowania wypłacalności grup ubezpieczeniowych.
Ponadto w rozporządzeniu uszczegółowiono metody wyceny wartości firmy oraz wartości
niematerialnych i prawnych, wartości jednostek podporządkowanych oraz założenia i metody
obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, a także strukturę terminową podstawowej
stopy procentowej wolnej od ryzyka, definicję środków własnych. W rozporządzeniu zawarte
zostały zasady systemu kontroli wewnętrznej oraz zasady publicznego ujawniania informacji.
Dyrektywa w sprawie przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe
(UCITS) w zakresie funkcji depozytariusza, polityki wynagrodzeń oraz sankcji64
Celem dyrektywy, potocznie określanej jako UCITS V, jest zwiększenie ochrony inwestorów
funduszy zharmonizowanych, dzięki wzmocnieniu wymogów dotyczących depozytariuszy,

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).
62 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.,
s.1).
63 Rozporządzenie delegowane Komisji (EU) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniające dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz. Urz. UE L12 z 2015 r. , s.1). Przepisy rozporządzenia
mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2016 r.
64 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) zmieniająca dyrektywę 2009/65/WE w sprawie koordynacji
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego
inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) w zakresie funkcji depozytariusza, polityki
wynagrodzeń oraz sankcji (Dz. Urz. UE L257 z 2014 r., s. 186). Państwa członkowskie mają dostosować krajowe
przepisy prawa do przepisów dyrektywy do 18 marca 2016 r.
61
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polityki wynagrodzeń spółek zarządzających oraz wprowadzeniu wspólnych standardów
dotyczących stosowania sankcji i środków administracyjnych. Dyrektywa wprowadza wymóg,
aby każdy fundusz zharmonizowany posiadał jednego depozytariusza. Funkcję depozytariusza
UCITS będą mogły pełnić banki centralne, instytucje kredytowe oraz inne podmioty, które
spełnią wskazane w dyrektywie warunki. Wprowadzono także zakaz prowadzenia działalności
jednocześnie jako spółka zarządzająca i depozytariusz. Regulacja precyzuje obowiązki
depozytariusza, w tym dotyczące przechowywania aktywów (m.in. oddzielenie aktywów
utrzymywanych na rzecz UCITS od aktywów własnych depozytariusza) i monitorowania
przepływów pieniężnych. Określa również warunki, w jakich depozytariusz będzie miał
możliwość powierzenia funkcji przechowywania aktywów osobom trzecim. Ponadto dyrektywa
nakłada na depozytariusza pełną odpowiedzialność w przypadku utraty instrumentów
finansowych oraz innych strat poniesionych przez fundusze zharmonizowane oraz ich
uczestników w związku z niewłaściwym wykonaniem jego obowiązków, w tym w sytuacji
powierzenia osobie trzeciej wykonywania zadań w zakresie przechowywania aktywów.
Spółki zarządzające UCITS zostały zobowiązane do wdrożenia polityki wynagrodzeń
w odniesieniu do pracowników, których działalność ma istotny wpływ na poziom ryzyka
podejmowanego przez spółkę lub zarządzane przez nią fundusze zharmonizowane. Polityka ta
ma być dostosowana do charakteru prowadzonej działalności i przyczynić się do odpowiedniego
zarządzania ryzykiem, zgodnego z horyzontem inwestycyjnym funduszy. Dyrektywa określa
zasady jakim powinna podlegać polityka wynagrodzeń, w tym w odniesieniu do zmiennych
składników wynagrodzenia (m.in. rozłożenie w czasie ich wypłaty oraz uzależnienie od oceny
wyników inwestycyjnych funduszy osiąganych w dłuższym okresie). Nakłada także obowiązek
publikowania informacji na temat wysokości wynagrodzeń i sposobu ich obliczania w rocznym
sprawozdaniu UCITS.
Dyrektywa ustanawia ponadto minimalny katalog sankcji stosowanych w przypadku naruszenia
krajowych przepisów, które ją transponują. Wskazuje również sytuacje, w których przepisy
krajowe powinny przewidywać nałożenie sankcji oraz czynniki, jakimi właściwe organy
powinny kierować się ustalając ich rodzaj lub wysokość.
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2.2.4. Regulacje dotyczące rynków finansowych i infrastruktury
Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz rozporządzenie w sprawie rynków
instrumentów finansowych (MiFID II / MiFIR)65
Obowiązująca od listopada 2007 r. dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych
(MiFID)66 określa zasady świadczenia przez banki i firmy inwestycyjne usług inwestycyjnych
związanych z instrumentami finansowymi, takich jak m.in. pośrednictwo w przekazywaniu
zleceń nabycia lub zbycia tych instrumentów, doradztwo inwestycyjne, handel na własny
rachunek, zarządzanie portfelem, gwarantowanie emisji papierów wartościowych. Reguluje ona
także funkcjonowanie w UE rynków, na których dokonuje się obrotu tymi instrumentami.
Przyjęte w połowie 2014 r. regulacje MiFID II / MiFIR są rezultatem przeglądu funkcjonowania
dyrektywy MiFID na europejskim rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem
doświadczeń wynikających z ostatniego kryzysu finansowego. Ich uchwalenie ma doprowadzić
do objęcia większą kontrolą dotychczas słabo albo w ogóle nieregulowanych segmentów rynku
finansowego. Mają one także na celu niwelowanie nieefektywności tego rynku i zapobieganie
zaburzeniom w jego działaniu, które mogą wystąpić w związku ze zmianami technologicznymi
(tj. tworzeniem nowych elektronicznych platform obrotu, automatyzacją handlu instrumentami
finansowymi, wykorzystywaniem nowych technik transakcyjnych).
W odniesieniu do nieudziałowych instrumentów finansowych regulacje MiFID II / MiFIR
wprowadzają nową kategorię rynków – organised trading facility (OTF). Obejmuje ona wszystkie
platformy obrotu niebędące ani rynkiem regulowanym, ani wielostronną platformą obrotu
(multilateral trading facility, MTF). Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami przedmiotem handlu na
rynkach regulowanych, MTF i OTF mają być wystandaryzowane instrumenty pochodne OTC,
które kwalifikują się do rozliczeń przez CCP zgodnie z regulacją EMIR, oraz mają odpowiednią
płynność. Komisja Europejska na wniosek ESMA ma wskazać instrumenty pochodne OTC,
którymi transakcje mają być dokonywane na wspomnianych rynkach. Ponadto instrumenty
udziałowe (tj. akcje, kwity depozytowe, tytuły uczestnictwa funduszy ETF) mają być

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków
instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz. Urz. UE L173
z 2014 r., s. 349) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r.
w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (EU) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE
L173 z 2014 r., s. 84).
66 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).
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przedmiotem obrotu wyłącznie na rynkach regulowanych, MTF lub w ramach transakcji
z podmiotami typu systematic internaliser67.
Kolejną zmianą w zakresie infrastruktury transakcyjnej jest wyodrębnienie platform obrotu
przeznaczonych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Organizatorzy MTF będą mogli
występować do krajowego organu nadzoru z wnioskiem o nadanie prowadzonej przez nich
platformie obrotu statusu przeznaczonej dla małych i średnich przedsiębiorstw (SME growth
market). Będzie to możliwe po spełnieniu przez tę platformę określonych kryteriów dotyczących
m.in. minimalnego udziału małych i średnich spółek w strukturze emitentów oraz stosowania
odpowiednich wymogów sprawozdawczości finansowej.
Regulacje MiFID II / MiFIR wprowadzają jednolite wymogi w zakresie przejrzystości
potransakcyjnej (publikowania ceny, wolumenu i czasu zawartych transakcji) zarówno dla
instrumentów udziałowych, jak i innych instrumentów finansowych. Ograniczony zostanie
również zakres wyjątków, tj. sytuacji, w których nie mają zastosowania wymogi przejrzystości
transakcyjnej dla instrumentów udziałowych. Platformy obrotu, na których dopuszczona będzie
dyskrecjonalna realizacja zleceń, zobowiązane będą do ich realizacji na warunkach
najkorzystniejszych dla klienta, zgodnie z tzw. zasadą best execution.
Przyjęte rozwiązania, w sposób komplementarny do przepisów rozporządzenia EMIR,
zobowiązują CCP i platformy obrotu do wzajemnego zapewnienia niedyskryminacyjnego
dostępu do swoich usług, z możliwością okresowego wyłączenia ze stosowania wspomnianych
wymogów na warunkach określonych w omawianych regulacjach. Rozwiązania te mają na celu
wzmocnienie konkurencji na europejskim rynku usług świadczonych przez podmioty
infrastruktury transakcyjnej i potransakcyjnej.
Zmiany w dyrektywie MiFID II zobowiązują firmy inwestycyjne, realizujące zlecenia klientów,
do rejestracji prowadzonych z nimi rozmów oraz do archiwizacji ich zapisów elektronicznych.
Ponadto wzmacniają ochronę klientów detalicznych przez zaostrzenie wymogu ujawniania
informacji o potencjalnych konfliktach interesów między oferującym instrumenty finansowe
a klientem. Obowiązki informacyjne i badanie adekwatności oferowanych produktów
inwestycyjnych do potrzeb klienta będą również dotyczyć depozytów strukturyzowanych
i sprzedaży kilku usług finansowych w pakiecie (cross-selling).
Firmy

inwestycyjne

zobowiązano

do

raportowania

do

organów

nadzoru

transakcji

instrumentami finansowymi dopuszczonymi do obrotu na rynkach zorganizowanych,
niezależnie od miejsce zawarcia tych transakcji. Obowiązek ten mogą wypełniać: bezpośrednio,

67

Zgodnie z art. 4 pkt 20 omawianej dyrektywy, jest to firma inwestycyjna, która wykonując zlecenia klientów
w sposób zorganizowany, częsty i regularny zawiera na własny rachunek poza rynkiem regulowanym, MTF
lub OTF transakcje o istotnej wartości, oraz nie prowadzi wspomnianych rynków.
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za pośrednictwem

uprawnionych podmiotów raportujących (ARM,

approved reporting

mechanisms) działających w ich imieniu, takich jak np. repozytoria transakcji, albo za
pośrednictwem platform obrotu, na których dana transakcja została zawarta.
Regulacje MiFID II / MiFIR zawierają też przepisy mające na celu ograniczenie negatywnych
skutków wykorzystania nowoczesnych technik zawierania transakcji, takich jak handel
zautomatyzowany (algorithmic trading), w tym składania zleceń o wysokiej częstotliwości (HFT,
high-frequency trading). Wprowadzono obowiązek rejestracji firm wykorzystujących technikę HFT
oraz prezentowania organom nadzoru założeń i szczegółów algorytmu inwestycyjnego
stosowanego do generowania zleceń przez te podmioty. Organizatorzy platform obrotu będą
z kolei zobowiązani do posiadania odpowiednich mechanizmów zapobiegających negatywnym
dla prawidłowego funkcjonowania rynku efektom wykorzystania tych technik. Ponadto
przewidziano obowiązek oznaczania stosowania techniki algorithmic trading w zleceniach
i wspomnianych raportach z transakcji. Firmy inwestycyjne stosujące tę technikę i pełniące
funkcję animatora rynku będą zobligowane do aktywności (generowania z taką samą
częstotliwością zleceń przez algorytm) przez określoną w regulacyjnych standardach
technicznych część czasu funkcjonowania platformy obrotu w ciągu dnia, niezależnie od
warunków rynkowych.
Szczegóły rozwiązań zawartych w omawianych aktach prawnych UE zostaną określone
w wydanych na podstawie tych regulacji standardach technicznych, których wejście w życie jest
przewidziane na początek 2017 r.
Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku finansowym68 oraz dyrektywa w sprawie sankcji karnych za
nadużycia na rynku finansowym69
Rozporządzenie wprowadza jednolite regulacje dotyczące zwalczania nadużyć na rynkach
finansowych w UE, co ma ograniczyć możliwość wykorzystywania przez ich uczestników
arbitrażu regulacyjnego oraz poprawić ochronę inwestorów. W porównaniu z poprzednimi
regulacjami70 zakres stosowania przepisów o nadużyciach obejmuje nie tylko instrumenty
finansowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ale także instrumenty będące

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie
nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L173 z 2014 r.,
s. 1).
69 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/57/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie sankcji
karnych za nadużycia na rynku (dyrektywa w sprawie nadużyć na rynku) (Dz. Urz. UE L173 z 2014 r., s. 179).
Rozporządzenia stosuje się co do zasady od 3 lipca 2016 r., z licznymi wyjątkami, których wejście w życie
następuje w we wcześniejszym terminie.
70 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2003/6/WE z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie
wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku) (Dz. Urz. UE L96 z 2003 r.,
s. 16).
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przedmiotem obrotu na MTF lub OTF. Z kolei w dyrektywie w sprawie sankcji karnych za
nadużycia

wprowadzono

minimalne,

wspólne

dla

państw

członkowskich,

zasady

kwalifikowania manipulacji i wykorzystywania informacji poufnych jako przestępstwa
kryminalnego oraz określono minimalne sankcje karne za najpoważniejsze przestępstwa
dotyczące nadużyć na rynku. Ponadto definicję przestępstwa manipulacji na rynku finansowym
rozszerzono tak, aby uwzględniała ona manipulację wskaźnikami rynkowymi, w tym stawkami
referencyjnymi np. przez dostarczanie niewłaściwych kwotowań na potrzeby ich ustalania.
Rozporządzenie dotyczące usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej
i centralnych depozytów papierów wartościowych71
Rozporządzenie ujednoliciło w UE przepisy dotyczące rozrachunku transakcji instrumentami
finansowymi oraz zasady organizacji i prowadzenia działalności przez centralne depozyty
papierów wartościowych (dalej określane jako centralne depozyty).
Regulacja wprowadza obowiązek emisji papierów wartościowych w formie elektronicznego
zapisu księgowego oraz rejestracji tych papierów wartościowych w centralnym depozycie.
Przyjęte przepisy harmonizują cykl rozrachunkowy transakcji papierami wartościowymi
znajdującymi się w obrocie giełdowym lub dokonywanymi na innych rynkach regulowanych. Co
do zasady od 1 stycznia 2015 r.72 rozrachunek takich transakcji ma być przeprowadzany
w drugim

dniu

roboczym

od

daty

zawarcia

transakcji

(standard

T+2).

Zgodnie

z rozporządzeniem każdy centralny depozyt, który uzyska w państwie swojej siedziby
zezwolenie na prowadzenie działalności, będzie mieć swobodę świadczenia usług na terenie UE,
w tym poprzez utworzenie oddziału w innym państwie członkowskim. Jednocześnie emitent
papierów wartościowych ma zagwarantowane prawo wyboru dowolnego centralnego depozytu
z siedzibą w UE, w którym przeprowadzona będzie dematerializacja jego emisji. Ponadto
rozporządzenie definiuje zapobiegające nieprzeprowadzeniu rozrachunku transakcji procedury,
do których ustanowienia zostały zobowiązane systemy obrotu, firmy inwestycyjne i centralne
depozyty, oraz działania podejmowane przez centralne depozyty w przypadku wystąpienia
takiego zdarzenia.
Omawiane instytucje infrastruktury potransakcyjnej zostały zobowiązane do uzyskania
zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na rejestracji i rozrachunku papierów
wartościowych oraz fakultatywnie w zakresie związanych z nimi niebankowych i bankowych
usług pomocniczych. Ich działalność ma być objęta nadzorem właściwych organów krajowych.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów
papierów wartościowych, zmieniające dyrektywy 98/26/WE i 2014/65/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 236/2012
(Dz. Urz. UE L257 z 2014 r., s. 1). Rozporządzenie weszło w życie 17 września 2014 r.
72 W większości państw UE cykl rozrachunkowy T+2 wprowadzono w październiku 2014 r.
71
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W odniesieniu do już funkcjonujących instytucji zastosowano przepisy przejściowe, zgodnie
z którymi składają one wniosek o autoryzację do krajowego organu nadzoru w terminie sześciu
miesięcy od daty wejścia w życie określonych w art. 69 ust. 2 regulacyjnych standardów
technicznych wydanych na podstawie omawianej regulacji. Centralne depozyty muszą spełniać
wymogi organizacyjne i ostrożnościowe. Odnoszą się one m.in. do kapitałów własnych,
zarządzania ryzykiem i polityki inwestycyjnej, oraz ustanawiania połączeń operacyjnych
z innymi centralnymi depozytami.
Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami autoryzowane centralne depozyty nie mogą posiadać
udziałów kapitałowych w żadnych innych instytucjach poza tymi, które wykonują podobne,
zdefiniowane w regulacji, usługi podstawowe, chyba że posiadanie takich udziałów zostało
zatwierdzone przez organ nadzoru na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka. Rozwiązanie
to może mieć istotne znaczenie dla prowadzenia działalności przez niektóre centralne depozyty,
ze względu na powiązania kapitałowe występujące między nimi a innymi instytucjami
infrastruktury rynku finansowego, w tym izbami rozliczeniowymi. Omawiane rozporządzenie
uwzględnia różne formy prawne funkcjonowania centralnych depozytów. Poza instytucjami
świadczącymi typowe usługi rejestracji i rozrachunku papierów wartościowych, na rynku
europejskim działają centralne depozyty posiadające licencję bankową. Podmioty te, aby móc
dalej

świadczyć

usługi

bankowe

pomocnicze

wobec

usługi

rozrachunku

papierów

wartościowych, zostały zobowiązane do uzyskania stosownego zezwolenia i spełnienia
dodatkowych wymogów, mających zabezpieczać je przed ryzykiem związanym z oferowaniem
tych usług.
W 2014 r. przygotowywano projekty regulacyjnych i wykonawczych standardów technicznych,
które mają doprecyzować przewidziane w omawianym rozporządzeniu wymogi wobec
centralnych depozytów i zasady dotyczące dyscypliny rozrachunku. W grudniu ESMA
opublikowała projekty standardów technicznych szczegółowo określające m.in. kwestie
związane z autoryzacją i nadzorem nad centralnymi depozytami, wymogi wobec tych
podmiotów w zakresie zarządzania ryzykiem oraz dostępu do usług przez nie świadczonych
i tworzenia połączeń operacyjnych. EBA opracowywała projekt standardu technicznego
odnoszącego się do wymogów kapitałowych z tytułu różnych rodzajów ryzyka, na które są
narażone centralne depozyty świadczące usługi podstawowe, oraz dodatkowego wymogu
kapitałowego dla centralnych depozytów posiadających licencję bankową.
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Rozporządzenie wykonawcze KE dotyczące CCP73
W rozporządzeniu wykonawczym określono częstotliwość, terminy i jednolity format
przekazywania przez CCP swoim uczestnikom rozliczającym danych i informacji niezbędnych
im do wyliczania, zgodnie z rozporządzeniem CRR74, wymogu kapitałowego z tytułu ekspozycji
kredytowych związanych z wpłatami wniesionymi do funduszu rozliczeniowego CCP.
Ramka 2.2.1. Prace nad regulacjami Unii Europejskiej dotyczącymi systemu finansowego
Projekty regulacji dotyczących rynków finansowych i infrastruktury
Projekt rozporządzenia w sprawie zgłaszania transakcji finansowania papierów wartościowych oraz
przejrzystości tych transakcji1
Projektowane rozwiązania nakładają na kontrahentów obowiązek zgłaszania do repozytoriów
transakcji szczegółowych informacji dotyczących transakcji, w których papiery wartościowe
wykorzystywane są jako zabezpieczenie (securities financing transactions, SFT), tj. transakcji pożyczek
papierów wartościowych, repo, SBB, jak i innych operacji o analogicznych skutkach ekonomicznych.
Informacje o tych transakcjach mają pomóc regulatorom oraz odpowiednim organom nadzoru
w oszacowaniu dźwigni finansowej wykorzystywanej przez poszczególnych uczestników rynków
finansowych oraz określeniu struktury wynikających z tych transakcji powiązań między tymi
uczestnikami. Ponadto projekt rozporządzenia przewiduje, że podmioty chcące wykorzystać przyjęty
w transakcji SFT papier wartościowy jako zabezpieczenie w kolejnej transakcji (rehypothecation), będą
musiały uzyskać pisemną zgodę podmiotu dostarczającego ten instrument finansowy. Rozwiązanie to
ma w założeniu ograniczać skalę takiego wykorzystywania papierów wartościowych i związanego
z nim powstawania złożonych łańcuchów transakcji, w których zabezpieczenie stanowi ten sam
instrument finansowy.
Prace nad pozostałymi projektami aktów prawnych UE
Projekt Dyrektywy w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad
takimi instytucjami2
Opublikowany przez Komisję Europejską w marcu 2014 r. projekt Dyrektywy w sprawie działalności
instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami (zwanych
IORPS) stanowi uzupełnienie Dyrektywy 2003/41/WE. Zaproponowane w projekcie rozwiązania mają
na celu poprawę zarządzania pracowniczymi programami emerytalnymi, zwiększenie ich
przejrzystości oraz poszerzenie możliwości prowadzenia przez nie działalności transgranicznej.
W projekcie uregulowany zostaje zakres informacji udzielanych obecnym i przyszłym uczestnikom
oraz beneficjentom programów. Celem poprawy jakości przekazywanych informacji, wprowadza się

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 484/2014 z dnia 12 maja 2014 r. ustanawiające wykonawcze
standardy techniczne w odniesieniu do hipotetycznego kapitału kontrahenta centralnego zgodnie
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L138 z 2014 r., s. 57).
Rozporządzenie stosuje się od 2 czerwca 2014 r. z wyjątkiem kilku artykułów, których przepisy stosuje się od
1 stycznia 2015 r.
74 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).
73
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obowiązek regularnego sporządzania „zestawienia świadczeń emerytalnych”, w którym mają być
przedstawiane kluczowe informacje dla uczestników (w tym m.in. salda, składki i koszty, prognozy
emerytalne, profil inwestycyjny programów oraz informacje o wynikach osiągniętych w przeszłości).
Nowe przepisy Dyrektywy mają również ujednolicić zasady dotyczące działalności transgranicznej,
aby ułatwić i poszerzyć możliwości jej prowadzenia przez pracownicze programy emerytalne.
Zaproponowane przez Komisję Europejską zmiany mają pozytywnie wpływać na wzrost oszczędności
emerytalnych w formie PPE, ale również mają przyczyniać się do większego inwestowania w aktywa
długoterminowe oraz wspierać finansowanie trwałego wzrostu gospodarczego. Wejście w życie
przepisów Dyrektywy zaplanowano na 1 stycznia 2017 r.
Ponadto, w 2014 r. w Radzie i Parlamencie Europejskim prowadzone były prace nad projektem
rozporządzenia w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych
kartami płatniczymi, projektem dyrektywy w sprawie usług płatniczych w UE (tzw. PSD2)3 oraz nad
rozporządzeniem w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki w instrumentach finansowych
i umowach finansowych4.
Kierunki zmian regulacyjnych w Unii Europejskiej w odniesieniu do systemu finansowego
Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie finansowania długoterminowego gospodarki europejskiej 5
Komunikat KE jest powiązany z Zieloną Księgą w sprawie długoterminowego finansowania
gospodarki europejskiej6,, która zainicjowała konsultacje publiczne dotyczące czynników decydujących
o zdolności gospodarki UE do przyciągania długoterminowych funduszy, potrzebnych do
podtrzymania i przyspieszenia inwestycji. Komunikat wskazuje, że najważniejszy wkład w trwały
wzrost gospodarczy wnoszą inwestycje w infrastrukturę oraz sektor mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw. Jednak niepewność i awersja do ryzyka wywołane ostatnim kryzysem finansowym
i gospodarczym negatywnie wpłynęły zarówno na popyt na kapitał, jak i jego podaż. W związku
z tym w komunikacie KE przedstawiła działania mające poprawić efektywność systemu finansowego
pod względem kierowania środków w inwestycje długoterminowe. Działania, które KE zamierza
realizować, koncentrują się na:
 uruchomieniu prywatnych źródeł finansowania długoterminowego (m.in. dla projektów
infrastrukturalnych) oraz lepszym wykorzystaniu środków publicznych w finansowaniu
inwestycji,
 rozwoju europejskich rynków kapitałowych,
 poprawie dostępu do finansowania przez małe i średnie przedsiębiorstwa,
 otoczeniu zrównoważonego finansowania, w tym wzmocnieniu ładu korporacyjnego.
Jednym z elementów realizacji tego ostatniego działania jest przygotowany przez KE projekt
dyrektywy w sprawie zachęcenia akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania w sprawy
spółki7. Zaproponowane w nim rozwiązania mają na celu stworzenie warunków sprzyjających
większemu zaangażowaniu akcjonariuszy w sprawy spółki, a także zwiększenie przejrzystości decyzji
inwestycyjnych inwestorów instytucjonalnych.
Projekt reformy strukturalnej unijnego sektora bankowego8
W styczniu 2014 r. Komisja Europejska w dokumencie pt. Reformy strukturalnej unijnego sektora
bankowego przedstawiła projekt nowych przepisów zakazujących największym i najbardziej złożonym
bankom podejmowania ryzykownej działalności, jaką jest handel instrumentami finansowymi
i towarami na własny rachunek. Zgodnie z propozycją organy nadzoru będą również mogły nakazać
tym bankom wydzielenie określonych, potencjalnie ryzykownych rodzajów działalności handlowej od
przyjmowania depozytów, jeżeli prowadzenie tej działalności zagraża stabilności finansowej.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2014 r.

69

Regulacje systemu finansowego

Celem reformy jest zwiększenie odporności systemu bankowego i zmniejszenie ryzyka dla stabilności
finansowej jakie niesie z sobą prowadzenie działalności spekulacyjnej na własny rachunek
w instytucjach zajmujących się gromadzeniem depozytów. Propozycja legislacyjna bazuje m.in. na
wnioskach Raportu Liikanenena (IP/12/1048), zasadach Rady Stabilności Finansowej (zalecenia Rady
zatwierdzone na spotkaniu G20 we wrześniu 2013 r.) i rozwoju sytuacji w innych jurysdykcjach.
Aktualnie trwają prace konsultacyjne z państwami członkowskimi nad ustaleniem listy dozwolonych
i zabronionych obszarów działalności oraz sposobów identyfikacji i wydzielenia tych pierwszych.
Obecne propozycje zakładają prawną, ekonomiczną i organizacyjną separację części działalności.
Wniosek. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zgłaszania transakcji finansowania papierów
wartościowych oraz przejrzystości tych transakcji, KOM(2014) 40 wersja ostateczna, Bruksela, 29 stycznia 2014, Komisja
Europejska.
2 Wniosek Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów
emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami, KOM(2014) 167 wersja ostateczna, Bruksela, 27 marca 2014,
Komisja Europejska.
3 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; 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. Szerzej na temat prac nad
tymi regulacjami w: Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2014 r. Warszawa, Marzec 2015, NBP,
s. 91-95.
4 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.
5 Komunikat Komisji Europejskiej do Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie finansowania długoterminowego
gospodarki europejskiej, KOM(2014) 168 wersja ostateczna, Bruksela, 27 marca 2014, Komisja Europejska.
6 Wniosek. Zielona Księga – długoterminowe finansowanie gospodarki europejskiej, KOM(2013) 150 wersja ostateczna,
Bruksela, 25 marca 2013, Komisja Europejska.
7 Wniosek. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany dyrektywy 2007/36/WE w zakresie zachęcania
akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania oraz zmiany dyrektywy 2013/34/UE w zakresie określonych
elementów oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, KOM (2014) 213 wersja ostateczna, Bruksela,
9 kwietnia 2014, Komisja Europejska.
8 Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków strukturalnych zwiększających
odporność instytucji kredytowych UE (KOM(2014) 43 wersja ostateczna, Bruksela, 29 stycznia 2014, Komisja Europejska)
1
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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 2014 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 wraz z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym (BFG) współpracują 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 krajowego rynku
finansowego jest Rada Rozwoju Rynku Finansowego (RRRF). W 2014 r. odbyło się jedno
posiedzenie tego gremium poświęcone planom stworzenia strategii rozwoju polskiego rynku
kapitałowego. W ramach RRRF prace prowadziły m.in.: zespół roboczy ds. infrastruktury rynku
kapitałowego, zespół roboczy ds. długoterminowych instrumentów dłużnych oraz grupa
robocza ds. finansowania kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym.

3.2. System płatniczy
W 2014 r. na polskim rynku funkcjonowały cztery główne systemy płatności w złotych:
SORBNET2, Elixir, Express Elixir i BlueCash oraz dwa system płatności w euro: TARGET2-NBP
i Euro Elixir. W omawianym okresie we wspomnianych systemach, z wyjątkiem SORBNET2,
odnotowano wzrost wartości realizowanych zleceń. 12 listopada 2014 r. Prezes NBP wydał zgodę
na prowadzenie przez Polski Standard Płatności Sp. z o.o. lokalnego systemu płatności
mobilnych BLIK75. Jest to pierwszy w Polsce system, który umożliwia dokonywanie za pomocą

75

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności
i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (z późn. zm.).
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telefonu komórkowego transakcji płatniczych w sklepach stacjonarnych i internetowych oraz
wypłatę gotówki z bankomatów przy użyciu tych urządzeń mobilnych.

3.2.1. Systemy wysokokwotowych płatności międzybankowych
System SORBNET2
W grudniu 2014 r. do uczestników systemu SORBNET2, służącego do rozrachunku płatności
wysokokwotowych w złotych, dołączyła izba rozliczeniowa KDPW_CCP. W systemie tym NBP
otworzył rachunek umożliwiający KDPW_CCP rozrachunek w pieniądzu banku centralnego
wyników rozliczeń transakcji obsługiwanych przez tę izbę. Dotychczas takie rozrachunki były
przeprowadzane za pośrednictwem KDPW. Co prawda rozporządzenie EMIR nie nakłada na
CCP obowiązku posiadania rachunku w banku centralnym, ale dostęp izb rozliczeniowych do
takiego rachunku zwiększa bezpieczeństwo rozliczeń transakcji. W systemie SORBNET2 według
stanu na koniec 2014 r. uczestniczyło: 46 banków, NBP, KDPW, KDPW_CCP oraz KIR.
W porównaniu z 2013 r. wartość zleceń zrealizowanych w 2014 r. w omawianym systemie spadła
o 1,5%, a ich liczba wzrosła o 6,8% (wykres 3.2.1). Średnio rozliczano 13 tys. 51 zleceń dziennie,
a średnia wartość pojedynczego zlecenia wyniosła 20,7 mln zł. W strukturze obrotów według
typów operacji dominowały płatności wynikające z realizacji zleceń klientowskich, głównie
międzybankowych (wykres 3.2.2).
Zgodnie z zasadą 23 zawartą w opracowanym w 2012 r. przez CPMI-IOSCO76 dokumencie
Principles for financial market infrastructures77 (PFMIs), podmioty infrastruktury systemu
finansowego, w tym systemy płatności, co najmniej raz na dwa lata powinny przeprowadzać
analizę zbieżności przyjętych wewnętrznych regulacji i procedur z określonymi w tym
dokumencie standardami. Analiza ta wykorzystywana jest następnie w procesie okresowej oceny
nadzorczej. W 2014 r. system SORBNET2 został poddany ocenie pod kątem spełniania
wspomnianych standardów międzynarodowych. Zrealizowano pierwszy etap badania,
polegający na udzieleniu przez operatora systemu SORBNET2 odpowiedzi na pytania dotyczące
stosowania zasad określonych w PFMIs. W kolejnym etapie badania odpowiedzi te posłużą do
przeprowadzenia oceny nadzorczej.

prowadzenie systemów płatności, z wyjątkiem systemów prowadzonych przez NBP, wymaga zgody Prezesa
NBP.
76 Do 31 sierpnia 2014 r. komitet CPMI (Committee on Payments and Market Infrastructures) funkcjonował pod
nazwą CPSS (Committee on Payment and Settlement Systems).
77 Principles for financial market infrastructures, kwiecień 2012 r., CPSS-IOSCO, dokument dostępny w serwisie
internetowym Banku Rozrachunków Międzynarodowych, http://www.bis.org/cpmi/info_pfmi.htm.
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Wykres 3.2.1. Kwartalna wartość i liczba zleceń przetworzonych w systemie
SORBNET/SORBNET2 w latach 2011–2014
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Wykres 3.2.2. Udział głównych typów operacji w strukturze obrotów brutto w systemie
SORBNET/SORBNET2 w 2013 i 2014 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 2014 r. uczestniczyły w nim: NBP, KIR, KDPW oraz 18 banków. W 2014 r. obroty
w systemie T2-NBP były wyższe o 24,6% w porównaniu z 2013 r. (wykres 3.2.3). Średnio
realizowano 5 tys. 415 zleceń dziennie, a średnia wartość pojedynczego zlecenia wyniosła 500,8
tys. euro, tj. o 37% więcej niż w 2013 r. Największy udział w rozrachunkach miały transakcje
transgraniczne. Stanowiły one 84,3% wartości obrotów oraz 89,5% całkowitej liczby zleceń.
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Wykres 3.2.3. Kwartalna wartość obrotów brutto w systemie TARGET2-NBP w latach 2012–2014
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W czerwcu 2014 r. dostosowano dokumentację prawną systemu T2-NBP do nowych wytycznych
EBC w sprawie systemu T2. Zgodnie z nimi oprocentowanie depozytu w euro na koniec dnia na
rachunku uczestnika systemu T2 w banku centralnym może być ujemne78. Jednocześnie
wprowadzone zostało dodatkowe oprocentowanie dla banków centralnych spoza strefy euro
wynoszące minus 0,25% dla kwoty, o którą wartość depozytu w euro na rachunku banku
centralnego w EBC przewyższa na koniec dnia limit określony przez EBC. NBP ustanowił dla
uczestników systemu opłatę wynikającą z tego dodatkowego oprocentowania dopiero
w październiku 2014 r. Wymagało to wprowadzenia kolejnej zmiany w umowie w sprawie
warunków otwierania i prowadzenia rachunków w euro w systemie T2-NBP79.
W analizowanym okresie dokonano kolejnych zmian technicznych w systemie T2. Były one
związane z przygotowaniem platformy SSP80 do uruchomienia projektowanej platformy
TARGET2-Securities (T2S). Miały one na celu umożliwić dokonywanie transferów środków
pieniężnych pomiędzy rachunkami w systemie T2 a dedykowanymi rachunkami pieniężnymi
uczestników na tworzonej platformie T2S.
3.2.2. Systemy płatności detalicznych
System Elixir
Wynikające ze zleceń klientowskich rozliczenia międzybankowe w złotych przeprowadzane są

78

W czerwcu 2014 r. Rada Prezesów EBC obniżyła oprocentowanie depozytu w banku centralnym do -0,10%, a
we wrześniu 2014 r. do -0,20%.
79 Szerzej na temat zmian w systemie T2 w: Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2014 r.,
Warszawa, kwiecień 2015 r., NBP, rozdział 1.2.
80 Single Shared Platform – wspólna platforma, na którą w ramach systemu T2 zostały przeniesione rozliczenia
z krajowych systemów RTGS.
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za pośrednictwem KIR w systemie Elixir. Na koniec 2014 r. bezpośrednimi uczestnikami
wymiany zleceń płatniczych w tym systemie były 43 banki oraz NBP. Liczba transakcji
zrealizowanych z jego wykorzystaniem była w 2014 r. wyższa niż w 2013 r. o 5,2%, a ich wartość
o 4,6% (wykres 3.2.4). W 2014 r. średnio rozliczano 6,4 mln zleceń dziennie, a średnia wartość
pojedynczego zlecenia wyniosła 2 tys. 504 zł.
Wykres 3.2.4. Kwartalna wartość obrotów brutto i kwartalna liczba zleceń w systemie Elixir
w latach 2011-2014
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System Euro Elixir
Na koniec 2014 r. uczestnikami systemu Euro Elixir, przeznaczonego do realizacji krajowych
i transgranicznych detalicznych zleceń płatniczych w euro, były 23 banki oraz NBP. W 2014 r.
kontynuowany był wzrost wartości obrotów w tym systemie (wykres 3.2.5). Przeciętnie
realizowano 61,2 tys. zleceń dziennie, a średnia wartość pojedynczego zlecenia wyniosła
5 tys. 681 euro.
Wykres 3.2.5. Kwartalna wartość obrotów brutto w systemie Euro Elixir w latach 2011-2014
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System Express Elixir
System Express Elixir realizuje 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 2014 r. uczestnikami Express
Elixir było dziewięć banków. Od uruchomienia systemu Express Elixir w czerwcu 2012 r. liczba
i wartość zleceń w nim przetworzonych systematycznie rosną (wykres 3.2.6). W 2014 r.
przeciętnie realizowano w nim 2 tys. 576 zleceń dziennie (wobec 904,8 w 2013 r.), a średnia
wartość pojedynczego zlecenia wyniosła 4 tys. 533 zł.
Wykres 3.2.6. Kwartalna wartość obrotów brutto i kwartalna liczba zleceń w systemie Express
Elixir w okresie III kwartał 2012 r. – IV kwartał 2014 r.
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System BlueCash
Uruchomiony w listopadzie 2012 r. System Płatności BlueCash, którego operatorem jest spółka
Blue Media SA umożliwia realizację krajowych przekazów pieniężnych (poleceń przelewu
i wpłat gotówkowych) w złotych w trybie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Jego
uczestnikami są wyłącznie banki posiadające siedzibę i prowadzące działalność w Polsce, które
zawarły z właścicielem tego systemu umowę o uczestnictwo. Zlecenia płatnicze mogą być
realizowane pomiędzy uczestnikami systemu oraz mogą być przez nich kierowane do banków
posiadających status podmiotów współpracujących (niebędących jego uczestnikami). Na koniec
2014 r. aktywnymi uczestnikami Systemu BlueCash były 53 banki, w tym 49 banków
spółdzielczych.
W 2014 r. kontynuowany był stopniowy wzrost liczby oraz wartości zleceń obsługiwanych
w systemie BlueCash (wykres 3.2.7). W analizowanym okresie realizowano w nim przeciętnie
4 tys. 402 zlecenia dziennie, a średnia wartość pojedynczego zlecenia wyniosła 759,3 zł. Około
jedna trzecia wszystkich transakcji została dokonana pomiędzy jego uczestnikami, natomiast
pozostałe płatności było wysyłane przez uczestników systemu do banków współpracujących.
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Wykres 3.2.7. Kwartalna wartość obrotów brutto i kwartalna liczba zleceń w Systemie BlueCash
w okresie IV kwartał 2012 r. – IV kwartał 2014 r.
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3.2.3. Podmioty pośredniczące w przyjmowaniu wpłat na rachunki bankowe
Zgodnie z przepisami ustawy o usługach płatniczych81 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 albo biura usług płatniczych. Na koniec 2014 r. do Rejestru Usług Płatniczych
prowadzonego przez KNF wpisanych było 28 instytucji płatniczych oraz 1 tys. 381 biur usług
płatniczych82.
W analizowanym okresie część podmiotów rezygnowała z pośrednictwa w przyjmowaniu wpłat
na rachunki bankowe. Jednocześnie w ich miejsce pojawiały się nowe firmy, a niektóre
z obecnych już na rynku podmiotów przyjmujących wpłaty gotówkowe intensywnie rozwijały
działalność poprzez rozbudowę sieci placówek. Sugeruje to, że usługi przez nie świadczone były
nadal konkurencyjne wobec innych dostępnych sposobów opłacania rachunków. Z badań
ankietowych83 wynika, że znaczna część społeczeństwa nadal wykorzystuje gotówkę do
opłacania rachunków.

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 2014 roku, dokument dostępny w serwisie
internetowym KNF, http://www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/sprawozdanie_z_dzialalnosci/index.html.
83 Czy polski konsument jest gotowy na dodatkowe opłaty za korzystanie z bankomatów? Raport Federacji Konsumentów
z ogólnopolskiego badania ankietowego, Federacja Konsumentów 2014, s. 10, dokument dostępny na stronie
internetowej: http://www.federacja-konsumentow.org.pl/p,1199,cbfd3,raport-z-badania-surcharge.pdf oraz
Płatności faktur w Polsce, BillBird SA 2013, s. 7, dokument dostępny na stronie internetowej:
http://www.billbird.pl/aktualnosci/raport-jak-placimy-domowe-rachunki?-19-27.
81
82

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2014 r.

77

Infrastruktura systemu

Wykres 3.2.8. Wartość i liczba transakcji realizowanych w podmiotach pośredniczących
w przyjmowaniu wpłat na rachunki bankowe w latach 2011–2014
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Według danych gromadzonych przez NBP, na koniec 2014 r. funkcjonowało 1 005 podmiotów
przyjmujących wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe84. Liczba punktów obsługi wyniosła
34,4 tys., czyli o ponad 50% więcej w porównaniu z 2013 r. Jednak wzrost ten jest wyłącznie
efektem przekazania do NBP danych statystycznych przez podmioty dotychczas nierealizujące
obowiązków sprawozdawczych oraz firmy, które rozpoczęły działalność. Średnia wartość wpłat
gotówkowych dokonywanych w tych podmiotach osiągnęła 164 zł.

3.2.4. Detaliczne instrumenty i usługi płatnicze
Na koniec 2014 r. liczba kart kredytowych na rynku krajowym była o 1,5% niższa niż rok
wcześniej (wykres 3.2.9). Spadek ten wynikał z kontynuowanej przez banki polityki zaostrzania
wymogów dotyczących przyznawania i spłacania kredytu kartowego85. W analizowanym okresie
zwiększyła się natomiast o 5,3% liczba kart debetowych. Liczba transakcji, w których
wykorzystywano karty debetowe, wzrosła o 19,6% osiągając 2,36 mld, a ich wartość o 7,2% do
około 422 mld zł. Jednocześnie obniżyła się średnia wartość jednej transakcji bezgotówkowej
dokonanej kartą (z 92 zł w 2013 r. do 84 zł w 2014 r.). Udział transakcji bezgotówkowych

84

Liczba podmiotów przyjmujących wpłaty na rachunki bankowe wpisanych do rejestru KNF różni się istotnie
od liczby podmiotów przekazujących dane do NBP w 2014 r. Rozbieżność ta może wynikać z następujących
powodów: firmy zostały wpisane do rejestru w 2014 r., ale nie rozpoczęły działalności; firmy zarejestrowane
w KNF zakończyły działalność w 2014 r. albo firmy zostały wpisane do rejestru kilkakrotnie (kilka osób pod
jednym adresem firmy), a dane do NBP przekazywały jako jeden podmiot.
85 Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2014 r., Warszawa, marzec 2015, NBP, s. 6.
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w ogólnej wartości transakcji przeprowadzonych za pomocą kart wzrósł w 2014 r. do 33,9%.
Kolejny rok z rzędu wzrosła liczba kart wyposażonych przynajmniej w mikroprocesor oraz
udział tych kart w całkowitej liczbie wydanych kart płatniczych (tabela 3.2.1).
Wykres 3.2.9. Liczba kart debetowych i kredytowych oraz tempo ich zmian w latach 2011-2014
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Tabela 3.2.1. Liczba wydanych kart płatniczych oraz wartość transakcji dokonanych kartami
w Polsce w latach 2011–2014
2011

2012

2013

2014

Liczba kart płatniczych w obiegu na koniec okresu
(w tys. szt.)

32 044,9

33 291,1

34 658,6

36 068,8

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

23 509,1
73,4

27 940,2
83,9

31 043,7
89,7

34 149,7
94,7

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

389,0

411,1

433,1

462,7

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

247,8
63,7

363,9
88,5

405,4
93,6

443,9
95,9

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 2014 r. o 3,4% (do 307,3 mld zł), zwiększyła się również liczba
bankomatów (wykres 3.2.10). Wzrost liczby punktów akceptujących karty w placówkach
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handlowych (point of sale, POS) był związany m.in. z wprowadzoną w 2014 r. ustawową obniżką
stawki opłaty interchange86.
Wykres 3.2.10. Liczba urządzeń oraz roczna liczba i wartość transakcji dokonanych za
pośrednictwem POS i bankomatów w latach 2011–2014
A. POS
2000

B. Bankomaty

tys./mln
142,4

mld
zł

1600
123,9

1200

1 826,1

800

400

978,5
266,4

0
2011

97,6

111,4
1 178,5
289,5

1 412,9

326,3

398,2

145 1000
135

800

125

600

115

400

105

200

95
2012
2013
2014
POS (tys.) - lewa oś
Transakcje (mln) - lewa oś
Wartość transakcji (mld zł) - prawa oś

0

tys./mln

mld zł

307,3
297,3

300
290

285,1
746,7

707,3
270,9

310

778,0

770,8

280
270

17,4
2011

18,2

20,5

18,9

260

2012
2013
Bankomaty (tys.) - lewa oś
Transakcje (mln) - lewa oś
Wartość transakcji (mld zł) - prawa oś

2014

Źródło: NBP.

W analizowanym okresie na polskim rynku dokonano istotnych obniżek stawek opłaty
interchange. 1 stycznia 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o usługach płatniczych87,
zgodnie z którą maksymalna stawka tej opłaty została ustalona na poziomie 0,5% wartości
pojedynczej transakcji zarówno dla kart debetowych, jak i kredytowych. W praktyce spadek
stawki opłaty interchange z około 1,3% do wspomnianego poziomu nastąpił dopiero 1 lipca
2014 r. Wynikało to z ustanowienia sześciomiesięcznego okresu przejściowego na dostosowanie
działalności organizacji kartowych, wydawców kart płatniczych i agentów rozliczeniowych do
wymogów znowelizowanej ustawy. W listopadzie 2014 r. uchwalona została kolejna nowelizacja
ustawy o usługach płatniczych88, wprowadzająca dalszą obniżkę stawek opłaty interchange.
W efekcie od 30 kwietnia 2015 r. opłata interchange na polskim rynku nie może przekraczać 0,2%
wartości pojedynczej transakcji płatniczej dokonanej kartą debetową oraz 0,3% wartości
transakcji płatniczej wykonanej przy użyciu karty kredytowej lub innej karty płatniczej, która nie
jest ani kartą debetową, ani kredytową.

Analiza skutków obniżenia opłaty interchange w Polsce, Warszawa, sierpień 2015, NBP; publikacja dostępna
w serwisie internetowym NBP, http:/www.nbp.pl.
87 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1271).
88 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych (Dz.U. z 2014 r., poz.1916). Szerzej
na temat przepisów tej ustawy w podrozdziale 2.1.
86
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Jednocześnie w UE kontynuowano prace nad nowelizacją dyrektywy o usługach płatniczych
(tzw. PSD2)89 oraz ostatecznym kształtem rozporządzenia w sprawie opłat interchange90.
Wprowadzone w Polsce obniżki stawek opłaty interchange niejako wyprzedziły zatem
rozwiązania, jakie zostały zaproponowane przez KE i do który banki krajowe musiałyby się
dostosować prawdopodobnie jeszcze w 2015 r.
W 2014 r. KIR pracował nad stworzeniem lokalnego systemu rozliczeń transakcji kartowych. Jego
ewentualne uruchomienie może wiązać się z wprowadzeniem krajowej karty płatniczej oraz
spowodować przełamanie dominacji dwóch międzynarodowych organizacji płatniczych Visa
i MasterCard na polskim rynku usług rozliczeniowych dla płatności kartowych.
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 Credit Transfer, SCT), polecenie zapłaty (SEPA Direct Debit, SDD) oraz karty płatnicze
(SEPA Card Framework, SCF). W związku z obawami, że część dostawców usług płatniczych
z krajów strefy euro może nie spełnić w wymaganym terminie zawartych w rozporządzeniu UE91
norm dotyczących instrumentów płatniczych SCT i SDD, na początku 2014 r. dokonano
nowelizacji wspomnianej regulacji92 i wydłużono o sześć miesięcy, tj. do 1 sierpnia 2014 r. okres
dostosowania się do wspomnianych przepisów. Natomiast w odniesieniu do państw UE
nienależących do strefy euro wyznaczona na 31 października 2016 r. data migracji z krajowych
na europejskie instrumenty polecenia przelewu i polecenia zapłaty nie uległa zmianie.
W Polsce w grudniu 2014 r. udział transakcji SCT w ogólnej liczbie poleceń przelewu
realizowanych w euro wyniósł 99,3%. Uczestnikami systemu polecenia przelewu SEPA były 33
banki oraz NBP. Natomiast wykorzystanie instrumentu SDD na polskim rynku nadal było
znikome (w 2014 r. uczestnikami schematu polecenia zapłaty SEPA były tylko cztery banki

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.
90 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.
91 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). Rozporządzenie to zakończyło
samoregulacyjną formułę realizacji projektu SEPA w zakresie tych dwóch paneuropejskich instrumentów
płatniczych.
92 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 248/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniające
rozporządzenie (UE) nr 260/2012 w odniesieniu do przejścia na ogólnounijne polecenia przelewu i polecenia
zapłaty (Dz. Urz. UE L82 z 2014 r., s. 1).
89
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krajowe), co wynikało głównie z niewielkiego zainteresowania nim wśród klientów banków.
Konieczność dostosowania się krajowych dostawców polecenia zapłaty SEPA do wymogów
stawianych przez wspomniane rozporządzenie może jednak spowodować, że jego zastosowanie
wzrośnie.

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. W 2014 r. infrastrukturę depozytowo-rozrachunkową polskiego rynku kapitałowego
stanowiły: 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 nominowane w złotych
transakcje zawierane w obrocie papierami wartościowymi i instrumentami pochodnymi OTC
stopy

procentowej

oraz

zapewnia

płynność

rozliczeń.

Istotnym

elementem

polskiej

infrastruktury potransakcyjnej jest również repozytorium transakcji organizowane przez KDPW.
KDPW_TR gromadzi i przechowuje informacje dotyczące transakcji pochodnych zawartych na
rynku regulowanym i rynku OTC, oraz informacje na temat ich kontrahentów.
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
W 2014 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,
 rynku NewConnect (alternatywnego systemu obrotu, ASO), na którym notowane były: akcje,
PDA i prawa poboru,
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 detalicznych segmentów platformy obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi Catalyst93:
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.
W 2014 r. uczestnikami Głównego Rynku GPW było 56 podmiotów, w tym 22 krajowe podmioty
maklerskie. Członkami rynku NewConnect były 33 instytucje, z czego 21 stanowiły krajowe
podmioty maklerskie. Uczestnikami rynku regulowanego platformy Catalyst było 55 instytucji,
a rynku ASO – 27.
W analizowanym okresie GPW wycofała się z planów zastąpienia indeksu WIG20 nowym
indeksem WIG30, publikowanym od 23 września 2013 r. Publikacja indeksu WIG30 będzie
kontynuowana, jednak zrezygnowano z wprowadzania do obrotu instrumentów pochodnych,
dla których miałby być on podstawą. WIG20, obejmujący 20 największych i najbardziej płynnych
spółek notowanych na Głównym Rynku GPW, pozostał głównym indeksem bazowym dla
instrumentów pochodnych. Ponadto z końcem 2014 r. zaprzestano zapoczątkowanej w marcu
2014 r. publikacji indeksów WIG50 i WIG250, obejmujących odpowiednio 50 średnich spółek
i 250 małych spółek notowanych na Głównym Rynku GPW. W związku z tym z początkiem
2015 r. wznowiono publikowanie indeksu sWIG80, którego obliczanie zakończono wraz
z wprowadzeniem nowych indeksów.
Z początkiem 2014 r. zmieniono zasady kwalifikacji akcji spółek notowanych na Głównym
Rynku GPW do segmentu Lista Alertów. Zgodnie z nowymi rozwiązaniami na wspomnianą listę
trafiają wyłącznie akcje spółek groszowych. Wyłączono z niej zatem akcje spółek znajdujących się
w stanie upadłości lub likwidacji. Kwalifikacja do Listy Alertów jest dokonywana, jeśli średni
kurs akcji spółki za ostatnie trzy miesiące nie przekracza pięćdziesięciu groszy. Zaostrzone
zostały także konsekwencje niepodjęcia przez spółki z tej listy działań prowadzących do
eliminacji przesłanek wpisania ich na listę. W przypadku gdy podmiot po raz szósty z rzędu
zostanie zakwalifikowany do segmentu alertów, dopuszcza się możliwość zawieszenia obrotu
jego akcjami, a nawet ich wykluczenia z obrotu giełdowego.
W analizowanym okresie regulacje obowiązujące w alternatywnym systemie obrotu platformy
Catalyst zostały dostosowane do rozwiązań przyjętych w 2013 r. w regulaminie ASO
NewConnect. Zgodnie z nowymi przepisami emitenci instrumentów dłużnych, ubiegający się
o ich wprowadzenie do ASO, zostali zobowiązani do zawarcia umowy z autoryzowanym
doradcą w zakresie sporządzenia dokumentu informacyjnego. Wymóg ten nie będzie miał
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System obrotu Catalyst jest prowadzony na platformach transakcyjnych GPW (segment detaliczny, na którym
jednostką transakcyjną jest jedna obligacja) oraz BondSpot (segment hurtowy, na którym minimalna wartość
transakcji wynosi 100 tys. zł).
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jednak zastosowania m.in. względem emitentów obligacji będących przedmiotem obrotu na
rynku regulowanym oraz podmiotów, których łączna wartość nominalna obligacji objętych
wnioskiem albo objętych wnioskiem i będących przedmiotem wprowadzenia do obrotu wynosi
co najmniej 5 mln zł. Nowym obowiązkiem nałożonym na emitentów jest konieczność
zamieszczenia w dokumencie informacyjnym sprawozdania finansowego za ostatni rok
obrotowy lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego w przypadku podmiotów
wskazanych w regulaminie. Minimalna wartość obligacji, które mogą zostać wprowadzone do
ASO Catalyst została określona na 1 mln zł.
Wprowadzono także zmiany w standardach odnoszących się do zawartości dokumentu
informacyjnego oraz obowiązków informacyjnych emitentów obligacji. Emitenci zostali
zobligowani w szczególności do:
 zamieszczania w raportach bieżących informacji o wynikach przeprowadzonych emisji (m.in.
terminach oferty, liczbie osób, które złożyły zapisy, stopie redukcji w poszczególnych
transzach, łącznych kosztach oferty),
 bardziej

szczegółowego

informowania

w

dokumencie

informacyjnym

o

osobach

zasiadających w ich organach zarządzających i nadzorczych, a także
 przygotowania raportu bieżącego w sytuacji niewypełnienia w terminie zobowiązań
wynikających z obligacji; taki raport powinien wskazywać m.in. przyczyny niewypełnienia
zobowiązań, perspektywy ich wypełnienia oraz zawierać zasady informowania o tym
obligatariuszy.
Ponadto 1 września 2014 r. zawężona została lista podmiotów uprawnionych do sporządzenia
dokumentu przedstawiającego wyniki analiz sytuacji finansowej i gospodarczej emitenta,
którego instrumenty są notowane na rynku NewConnect oraz ASO platformy Catalyst. Obecnie
raport taki mogą sporządzać tylko autoryzowani doradcy, którzy nie świadczyli swoich usług
emitentowi w okresie ostatnich trzech lat obrotowych.
Rynki organizowane przez spółkę BondSpot
W 2014 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; 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 2014 r. uczestnikami platformy Treasury BondSpot Poland były 34 podmioty, w tym 14
mających status DSPW. Na platformie tej działało bezpośrednio 11 zagranicznych instytucji
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finansowych. Na koniec 2014 r. uczestnikami regulowanego rynku pozagiełdowego BondSpot
było 18 podmiotów (15 krajowych podmiotów maklerskich i 3 banki), a uczestnikami ASO –
20 podmiotów (15 krajowych podmiotów maklerskich i 5 banków).
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 2014 r. rachunki bonów skarbowych w RPW miało 41 banków, BFG i KDPW,
a w obrocie bonami pieniężnymi uczestniczyło 41 banków oraz BFG. W analizowanym okresie
nie przetworzono żadnej transakcji bonami skarbowymi (tabela 3.3.1), co wynikało z decyzji
Ministerstwa Finansów o nieemitowaniu w 2014 r. tych instrumentów.
Tabela 3.3.1. Liczba i wartość zarejestrowanych w RPW transakcji bonami skarbowymi i bonami
pieniężnymi w latach 2011–2014
Wartość transakcji (w mld zł)

Liczba transakcji (w tys.)
2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Bony skarbowe

6,8

3,8

2,1

0,0

516,3

241,0

134,2

0,0

Bony pieniężne

0,4

0,5

0,5

0,6

5 201,2

5 310,9

6 899,2

6 177,5

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

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Według stanu na koniec 2014 r. status bezpośredniego uczestnika KDPW miały 62 podmioty,
a liczba zarejestrowanych emitentów wyniosła 1 tys. 165, w tym 1 tys. 085 emitentów krajowych
i 80 emitentów zagranicznych. W porównaniu z 2014 r. o 5,9% zmniejszyła się wartość operacji
zaewidencjonowanych w KDPW (wykres 3.3.1).
Na koniec grudnia 2014 r. KDPW posiadał 21 połączeń operacyjnych z zagranicznymi
odpowiednikami
realizowanych

(dziewięć

przy

połączeń bezpośrednich i dwanaście połączeń pośrednich

współudziale

dwóch

międzynarodowych

centralnych

depozytów:

Clearstream Banking Luxembourg i Euroclear Bank oraz banku powierniczego).
W styczniu 2014 r. uruchomiono w pełni dostosowany do wymogów rozporządzenia EMIR
system repozytorium transakcji prowadzony przez KDPW. Wówczas to zaczęły obowiązywać
postanowienia nowego regulaminu repozytorium transakcji. Usługa polegająca na gromadzeniu
i przechowywaniu informacji o transakcjach pochodnych zawieranych przez uczestników rynku
finansowego po raz pierwszy została zaoferowana przez KDPW w listopadzie 2012 r. Jednak
zgodnie ze wspomnianą regulacją prowadzenie repozytorium transakcji z siedzibą w UE
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wymagało jego zarejestrowania w ESMA. KDPW, wraz z trzema innymi europejskimi
repozytoriami transakcji, otrzymał stosowną rejestrację 7 listopada 2013 r. Pozwoliło to na
wyznaczenie na 12 lutego 2014 r. daty wejścia w życie, wynikającego z rozporządzenia EMIR,
obowiązku przekazywania do tych podmiotów szczegółowych raportów o transakcjach
pochodnych zawartych przez osoby prawne zarówno na rynku regulowanym, jak i OTC, oraz
informacji o kontrahentach tych transakcji94.
Wykres 3.3.1. Wartość zaewidencjonowanych operacji i liczba zarejestrowanych emitentów
w KDPW w latach 2007–2014
14
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Źródło: KDPW.

Wypełnianie obowiązku raportowania danych o transakcjach instrumentami pochodnymi wiąże
z koniecznością posiadania przez podmioty gospodarcze unikatowych w skali globalnej kodów
identyfikacyjnych, wskazanych w jednym z opublikowanych przez KE aktów wykonawczych do
rozporządzenia EMIR. KDPW posiada status agencji nadającej te kody, które w 2014 r., na etapie
tworzenia ostatecznych międzynarodowych rozwiązań w tym zakresie, określane były jako preLEI.
W listopadzie 2014 r. KDPW rozpoczął nadawanie międzynarodowych kodów FISN (Financial
Instrument Short Name), które pozwalają na szybkie odczytanie charakterystyk danego
instrumentu finansowego, takich jak np. formuły jego oprocentowania lub daty jego wygaśnięcia.
KDPW nadaje wspomniane identyfikatory tylko tym instrumentom finansowym, którym
przypisuje kody ISIN95. Kody FISN wejdą do powszechnego użytku w UE dopiero po
uruchomieniu platformy T2S.

Szerzej na temat obowiązku raportowania transakcji instrumentami pochodnymi do repozytoriów transakcji
w ramce 5.4.1.
95 ISIN (International Securities Identification Number) to międzynarodowy kod identyfikujący papiery wartościowe
i inne instrumenty finansowe, nadawany m.in. przez KDPW.
94
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W analizowanym okresie KDPW wprowadził mechanizm automatycznego rozrachunku
w częściach. Umożliwia on przeprowadzenie rozrachunku instrukcji w części odpowiadającej
wysokości

dostępnego

salda

na

koncie

ewidencyjnym

uczestnika

w

danym

dniu

rozrachunkowym oraz pozostałej części tej instrukcji w następnych dniach. Rozwiązanie to,
powszechnie stosowane na rynkach rozwiniętych, wpływa na zwiększenie płynności
dokonywanych rozrachunków oraz zmniejszenie liczby ich zawieszeń.
W dniu 6 października 2014 r. KDPW dokonał zmiany cyklu rozrachunkowego ze standardu T+3
na T+2 dla następujących instrumentów finansowych: akcji, praw do akcji, kwitów
depozytowych, ETF i certyfikatów inwestycyjnych. Zmiana ta oznacza, że rozrachunek transakcji
wskazanymi instrumentami finansowymi będzie przeprowadzany, podobnie jak w przypadku
obligacji skarbowych, w drugim dniu roboczym od daty ich zawarcia. Rozwiązanie to pozwala
nie tylko na szybsze pozyskanie przez uczestników KDPW papierów wartościowych i środków
pieniężnych w związku z zawartą transakcją, ale również przyspiesza realizację praw
inwestorów wynikających z nabytych przez nich instrumentów finansowych. Ponadto skrócony
został okres utrzymywania depozytów zabezpieczających przez uczestników KDPW_CCP dla
pozycji rozliczeniowych. Migracja na cykl rozrachunkowy T+2 była związana z koniecznością
dostosowania polskiego rynku do nowych przepisów rozporządzenia w sprawie usprawnienia
rozrachunku papierów wartościowych i w sprawie centralnych depozytów papierów
wartościowych96. Wynikające z tej regulacji wymogi w zakresie terminu rozrachunku zaczęły
obowiązywać 1 stycznia 2015 r.
W

październiku

2014 r.

uruchomiono

system

negocjowanych

pożyczek

papierów

wartościowych, który ma zapobiegać powstawaniu zawieszeń rozrachunku transakcji zawartych
w obrocie zorganizowanym. Jest on obsługiwany przez KDPW i KDPW_CCP. Do zadań KDPW
należy kojarzenie podmiotów, które wyrażają zainteresowanie zawarciem umowy pożyczki, oraz
dokonywanie wynikających z nich rozrachunków. Z kolei KDPW_CCP przeprowadza
rozliczenia

tych

umów,

a

także

gwarantuje

zwrot

papierów

wartościowych

przez

pożyczkobiorcę i zwrot zabezpieczenia umownego pożyczki przez pożyczkodawcę. System
negocjowanych pożyczek papierów wartościowych charakteryzuje się anonimowością stron
umowy oraz możliwością uzgodnienia przez nie niektórych jej parametrów. Przystąpienie do
tego systemu jest dobrowolne.
Ponadto KDPW rozpoczął świadczenie usługi tri-party repo, polegającej na przeprowadzaniu
rozrachunków transakcji repo zawieranych na rynku Treasury BondSpot Poland i bilateralnie na

96

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów
papierów wartościowych, zmieniające dyrektywy 98/26/WE i 2014/65/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 236/2012
(Dz. Urz. UE L257 z 2014 r., s. 1). Szerzej na temat tej regulacji w rozdziale 2.2.
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rynku OTC, w połączeniu z zarządzaniem zabezpieczeniami ustanowionymi dla tych transakcji.
W ramach tej usługi KDPW m.in.: dokonuje doboru zabezpieczeń, aktualizuje ich wartość,
informuje strony transakcji repo o wymaganym zabezpieczeniu oraz prowadzi obsługę
rekompensat związanych z wypłatą świadczeń z papierów wartościowych stanowiących
zabezpieczenie. Oczekuje się, że obsługa transakcji tri-party repo przyczyni się do rozwoju rynku
repo w Polsce, w szczególności wydłużenia pierwotnych terminów zapadalności tych

transakcji, co powinno sprzyjać stabilnemu funkcjonowaniu krajowego rynku pieniężnego.
Izba rozliczeniowa KDPW_CCP
W dniu 8 kwietnia 2014 r. KNF, biorąc pod uwagę opinię kolegium nadzorczego, udzieliła
KDPW_CCP zezwolenia na świadczenie usług rozliczeniowych jako CCP w rozumieniu regulacji
EMIR. KDPW_CCP uzyskało autoryzację na prowadzenie rozliczeń nominowanymi w złotych

transakcji pochodnych FRA, IRS i OIS, transakcji repo zabezpieczonych obligacjami
skarbowymi oraz transakcji następującymi instrumentami finansowymi znajdującymi się
w obrocie zorganizowanym: akcjami, obligacjami, kontraktami futures i opcjami na akcje
i indeksy akcji, kontraktami futures na kursy walut, stawki referencyjne WIBOR oraz
obligacje skarbowe. Otrzymanie autoryzacji było poprzedzone dostosowaniem działalności do
wymogów zdefiniowanych w rozporządzeniu EMIR i jego aktach wykonawczych i związaną
z tym koniecznością wprowadzenia przez KDPW_CCP wielu zmian w systemie zarządzania
ryzykiem,

regulacjach

wewnętrznych,

procedurach,

dokumentacji

i

infrastrukturze

informatycznej. Jednocześnie KDPW_CCP pracował nad rozszerzeniem zakresu świadczonych
usług rozliczeniowych o instrumenty pochodne OTC stopy procentowej nominowane w euro.
W analizowanym okresie KDPW_CCP prowadził cztery odrębne systemy gwarantowania
rozliczeń transakcji, w tym odpowiednio wydzielone 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 i w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez
BondSpot, który powstał 30 czerwca 2014 r. z połączenia dwóch odrębnych funduszy
gwarantujących rozliczanie transakcji zawieranych w ASO,
 fundusz zabezpieczający rozliczanie transakcji zawieranych poza obrotem zorganizowanym
(tj. transakcji instrumentami pochodnymi OTC stopy procentowej i transakcji repo
zabezpieczonymi obligacjami skarbowymi) oraz
 fundusz zabezpieczający pożyczki na zlecenie, który został uruchomiony 1 października
2014 r.

w

związku

z

wdrożeniem

systemu

negocjowanych

pożyczek

papierów

wartościowych, obsługiwanego wspólnie z KDPW.
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Na koniec grudnia 2014 r. uczestnikami rozliczającymi KDPW_CCP wnoszącymi wpłaty do
pierwszego z wymienionych funduszy było 38 podmiotów. W drugim z wymienionych
funduszy uczestniczyło 35 banków krajowych. W 2014 r. żadna instytucja finansowa nie złożyła
deklaracji przystąpienia do funduszu zabezpieczającego OTC i funduszu zabezpieczającego
pożyczki na zlecenie.
W sierpniu 2014 r. w KDPW_CCP wprowadzony został mechanizm nettingu w papierach
wartościowych na rynku kasowym. Umożliwia on przekazywanie przez KDPW_CCP do izby
rozrachunkowej (KDPW) jednej instrukcji rozrachunku ze wszystkich operacji rozliczanych
w KDPW_CCP na danym koncie rozliczeniowym. Zastosowanie nettingu przez uczestnika
rozliczającego KDPW_CCP jest dobrowolne i może przybrać jedną z dwóch następujących form:
kompensacji lub agregacji. Kompensacja świadczeń niepieniężnych oznacza przekształcenie
zobowiązań i należności w papierach wartościowych w jedno zobowiązanie netto lub jedną
należność netto. Wybór tej formy nettingu wiąże się także z kompensacją świadczeń pieniężnych.
Z kolei agregacja polega na zsumowaniu zobowiązań i należności niepieniężnych danego
uczestnika izby, wynikających z rozliczanych transakcji, z jego zobowiązaniami i należnościami
z tytułu innych transakcji, odrębnie dla transakcji, które zawarł jako kupujący i odrębnie dla
transakcji, w zakresie których występuje jako sprzedający. Mechanizm nettingu w papierach
wartościowych redukuje liczbę instrukcji dostarczanych do rozrachunku, co prowadzi do
zmniejszenia

ponoszonych

przez

uczestników

rozliczających

kosztów

związanych

z rozrachunkiem transakcji.

3.4. Instytucje zwiększające przejrzystość informacyjną
Biuro Informacji Kredytowej
W 2014 r. w systemie wymiany informacji BIK, w którym są gromadzone, przetwarzanie
i dystrybuowane dane o historii kredytowej klientów, uczestniczyło 45 banków komercyjnych
i banków zrzeszających banki spółdzielcze, 565 banków spółdzielczych, 54 SKOK-i, Krajowa
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa oraz 17 podmiotów spoza sektora instytucji
kredytowych.
W analizowanym okresie liczba udostępnianych przez BIK raportów dotyczących klientów
indywidualnych zwiększyła się o 12,6%, co było związane ze wzrostem liczby kredytów (m.in.
konsumpcyjnych) udzielonych przez banki i SKOK-i. Zwiększyła się także, choć nieznacznie,
liczba ocen scoringowych (wykres 3.4.1). W strukturze wspomnianych raportów przeważały tzw.
raporty zarządzanie (57,3% 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 34,4%
ogółu raportów dotyczących klientów indywidualnych, a raporty monitorujące stan zobowiązań
klienta wobec banku – 8,3%.
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Wykres 3.4.1. Liczba raportów oraz ocen scoringowych dotyczących klientów indywidualnych
udostępnionych przez BIK w latach 2011–2014
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Do systemu międzybankowej wymiany informacji o przedsiębiorcach (System Informacji BIK
Przedsiębiorca) dane przekazywało 41 banków. Liczba zapytań o raporty wzrosła z 1,3 mln
w 2013 r. do 2,1 mln w 2014 r., co było związane z przystąpieniem wielu nowych uczestników do
tego systemu. Na koniec grudnia 2014 r. w bazie BIK Przedsiębiorca znajdowało się ponad 1,1
mln zbiorów informacji o rachunkach kredytowych przedsiębiorców, a liczba podmiotów,
których dane zgromadzono w tym systemie, osiągnęła 1,3 mln.
Instytucje oceniające ryzyko inwestycyjne (agencje ratingowe)
W 2014 r. działająca w Polsce agencja ratingowa – Fitch Polska SA, należąca do grupy
kapitałowej globalnej agencji ratingowej Fitch Ratings, nadała ratingi jednemu nowemu
przedsiębiorstwu. Na koniec 2014 r. oceny nadane przez Fitch Polska SA miało 48 podmiotów
krajowych: Rzeczpospolita Polska, 3 województwa, 17 miast, 13 banków, 2 firmy leasingowe oraz
12 przedsiębiorstw. Na polskim rynku działał również oddział globalnej agencji ratingowej
Moody’s Investors Service.
W dniu 7 maja 2014 r. polska instytucja nadająca oceny wiarygodności kredytowej - EuroRating
Sp. z o.o. została zarejestrowana w ESMA jako agencja ratingowa w rozumieniu przepisów
rozporządzenia w sprawie agencji ratingowych97. EuroRating Sp. z o.o. nadaje publiczne ratingi
kredytowe przedsiębiorstwom oraz instytucjom finansowym, takim jak banki i fundusze
poręczeń kredytowych. Sporządza także prywatne oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw.
Ponadto 20 czerwca 2014 r. powołany został Instytut Analiz i Ratingu SA (IAiR), wchodzący
w skład grupy kapitałowej GPW. Zgodnie z planami ma on stać się lokalną agencją ratingową,

97

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie
agencji ratingowych (Dz. Urz. UE L302 z 2009 r., s. 1) z późn. zm.
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która będzie koncentrować się na ocenie ryzyka i wiarygodności małych i średnich podmiotów
krajowych. Podstawowymi produktami oferowanymi przez IAiR mają być ratingi kredytowe
nadawane emisjom lub emitentom nieskarbowych papierów dłużnych, w szczególności
z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw, oraz raporty sektorowe i serwis informacyjny dla
inwestorów. Rozpoczęcie nadawania ratingów publicznych przez IAiR będzie możliwe po
rejestracji tego podmiotu jako agencji ratingowej w ESMA.

Ramka 3.4.1. Systemy wymiany informacji kredytowej i ich znaczenie
Systemy wymiany informacji kredytowej są ważnym elementem infrastruktury współczesnych
systemów finansowych. Zapewniając dostęp do aktualnej i wiarygodnej informacji kredytowej,
wspomagają zarówno bezpośrednich uczestników rynku usług finansowych (instytucje finansowe
i ich klientów), jak i instytucje nadzorujące i regulujące działanie systemu finansowego. Efektywny
i rozwinięty system wymiany informacji kredytowej, gwarantujący dobrą jakościowo informację
kredytową, jest jednym z ważnych czynników decydujących o dostępności kredytu dla konsumentów
oraz małych i średnich firm1. Ze względu na formę i strukturę własnościową można wyodrębnić:
 publiczne rejestry kredytowe (credit register), prowadzone w większości przypadków przez banki
centralne, oraz
 prywatne biura informacji kredytowej (credit bureaus), które mogą funkcjonować jako spółki
publiczne notowane na giełdzie, podmioty będące własnością banków lub osób prywatnych.
Znaczenie systemów wymiany informacji kredytowej
W literaturze wskazuje się na szereg korzyści związanych z funkcjonowaniem systemów wymiany
informacji kredytowej2. Systemy te pozwalają pogłębić wiedzę instytucji kredytowych na temat
pożyczkobiorców i ograniczyć ryzyko podjęcia błędnej decyzji kredytowej. Przyczyniają się do
poprawy jakości portfela kredytowego i obniżenia skali strat. Ograniczają asymetrię informacyjną
pomiędzy kredytodawcą i kredytobiorcą oraz redukują rentę informacyjną uzyskiwaną przez banki.
Zwiększają dostępność do kredytu, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz pozwalają
na obniżenie kosztu oferowanego kredytu. W efekcie pozytywnie oddziałują na efektywność kanału
kredytowego w gospodarce, wzmacniają konkurencję, prowadzą do zwiększenia akcji kredytowej
i umożliwiają oferowanie podmiotom gospodarczym o dobrej historii kredytowej korzystniejszych
warunków kredytowania.
Wymiana informacji kredytowej dyscyplinuje też pożyczkobiorców do obsługi długu oraz
przeciwdziała powstawaniu zjawiska nadmiernego zadłużenia. W konsekwencji systemy wymiany
informacji kredytowej odgrywają ważną społeczną rolę w promowaniu odpowiedzialnego
kredytowania (pozwalając na lepszą ocenę ekspozycji kredytowej i wielkości zobowiązań
potencjalnego kredytobiorcy) i odpowiedzialnego pożyczania (uświadamiając potencjalnemu
kredytobiorcy skalę jego zobowiązań).
Systemy informacji kredytowej wspomagają instytucje publiczne w wypełnianiu funkcji nadzorczych
i kształtowaniu polityki regulacyjnej. Kluczową rolę w tym przypadku pełnią publiczne rejestry
kredytowe prowadzone przez banki centralne3. Dane zgromadzone w tych rejestrach, a zwłaszcza
informacje na temat zobowiązań kredytowych i historii ich obsługi, wykorzystuje się do analiz
sektorowych i oceny ryzyka kredytowego podejmowanego przez nadzorowane podmioty. Są także
pomocne
przy
realizacji
polityki
makroostrożnościowej
i
sprawowaniu
nadzoru
makroostrożnościowego, przyczyniając się tym samym do zapewnienia stabilności systemu
finansowego.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2014 r.

91

Infrastruktura systemu

Systemy wymiany informacji kredytowej na świecie
W trakcie ostatniej dekady można zaobserwować szybkie upowszechnianie się systemów wymiany
informacji kredytowej. Według danych Banku Światowego w 2004 r. na 145 analizowanych krajów
w 49 działały biura informacji kredytowej a w 22 rejestry kredytowe. 10 lat później na 189
analizowanych krajów biura informacji kredytowej funkcjonowały w 94, a rejestry kredytowe w 58
krajach (w 28 krajach istniały zarówno publiczne rejestry kredytowe, jak i prywatne biura informacji
kredytowej). W systemach informacji kredytowej tych krajów zawarta była informacja o ponad 2 mld
osób fizycznych (konsumentów) oraz 120 mln przedsiębiorstw4.
W krajach UE tylko w Luksemburgu nie ma systemu informacji kredytowej. W 6 krajach UE
funkcjonują wyłącznie publiczne rejestry kredytowe prowadzone przez bank centralny, a w 9 krajach
wyłącznie prywatne biura informacji kredytowej. W 12 krajach publiczne rejestry kredytowe działają
razem z prywatnymi biurami informacji kredytowej.
W UE z inicjatywy EBC realizowany jest od 2012 r. projekt budowy centralnej bazy danych
kredytowych (projekt AnaCredit). Taka baza danych kredytowych dla celów analitycznych ma być
stworzona przez EBC przy współudziale banków centralnych krajów członkowskich. Gromadzone
dane stanowiłyby podstawowe źródło informacji na temat aktywności kredytowej sektora
finansowego i skali ryzyka kredytowego, wykorzystywanej przez banki centralne dla potrzeb
analitycznych i statystycznych. Byłyby także pomocne przy wypełnianiu przez EBC funkcji
bezpośredniego nadzoru nad największymi, systemowo ważnymi, bankami strefy euro 5. Realizacja
projektu podzielona jest na etapy i zakłada gromadzenie danych, w uzgodnionym zakresie, na temat
zobowiązań kredytowych przedsiębiorstw oraz kredytów hipotecznych (mieszkaniowych)
udzielonych konsumentom. Pełną funkcjonalność bazy danych planuje się osiągnąć w połowie 2020 r.6
Rozwój systemów wymiany informacji kredytowej jest wspierany przez instytucje międzynarodowe.
Szczególną rolę w tym zakresie odgrywa Bank Światowy i jego agendy. Bank Światowy corocznie
dokonuje oceny rozwoju systemów wymiany informacji kredytowej poszczególnych krajów,
wykorzystując wskaźnik poziomu informacji kredytowej (depth of credit information index). Wskaźnik
ten, obliczany na podstawie ośmiu miar cząstkowych, kształtuje się w przedziale od 0 do 8. Zgodnie
z analizą przedstawioną w raporcie Doing Business 2015 system wymiany informacji kredytowej
w Polsce uzyskał ocenę maksymalną – 8. Taką samą ocenę uzyskały m.in. system w Niemczech,
natomiast niższe oceny przyznano systemom w Czechach – 7, w Danii – 6, na Słowacji – 6, na
Węgrzech – 5, czy w Bułgarii – 57.
Ponadto specjalny zespół roboczy, działający pod auspicjami Banku Światowego, przygotował zestaw
uniwersalnych zasad i rekomendacji dotyczących funkcjonowania systemów informacji kredytowej8.
Standardy te bazują na doświadczeniach wielu krajów o zróżnicowanym poziomie rozwoju
gospodarczego i różnorodnych modelach wymiany informacji kredytowej.
Autorzy dokumentu wskazują, że systemy wymiany informacji kredytowej powinny podlegać
odpowiedniej i skutecznej regulacji i nadzorowi sprawowanemu przez bank centralny, organ nadzoru
finansowego lub inne odpowiednie władze9. Postulat nadzoru publicznego oraz podejmowania przez
władze państwowe aktywnych działań wspomagających rozwój systemów wymiany informacji
kredytowej wynika z pełnionej przez nie szczególnej roli, jako ważnego elementu infrastruktury
systemu finansowego o cechach właściwych dla dobra publicznego10.
Systemy wymiany informacji kredytowej w Polsce
Systemy wymiany informacji kredytowej funkcjonujące w Polsce stanowią działające na podstawie
przepisów ustawy Prawo bankowe11 bazy danych utworzone przez banki i ZBP. Najstarszym,
działającym od 1992 r., zbiorem danych kredytowych jest Bankowy Rejestr, prowadzony przez ZBP
i gromadzący informacje o kredytobiorcach, którzy nie wywiązują się z obsługi swoich zobowiązań.
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Do tej bazy banki przekazują tylko informacje o zobowiązaniach kredytowych klientów, których
wartość przekracza 200 zł w przypadku osób fizycznych i 500 zł w przypadku przedsiębiorców.
Świadczenia powstałe w wyniku tych zobowiązań powinny być wymagalne od co najmniej 60 dni. Na
koniec 2014 r. odnotowano w Bankowym Rejestrze 2,2 mln informacji kredytowych.
Największym zbiorem danych kredytowych dysponuje, utworzone w 1997 r., Biuro Informacji
Kredytowej SA. BIK gromadzi pełne dane o zobowiązaniach kredytowych i historii spłat
przekazywane przez banki i inne podmioty udzielające pożyczek (kredytów konsumenckich)
uczestniczące w systemie wymiany informacji. BIK posiada w swojej podstawowej bazie informacje
o 130 mln rachunków kredytowych należących do 23 mln klientów indywidualnych. Poza
udostępnianiem raportów kredytowych BIK oferuje całą gamę produktów i usług zarówno dla
uczestników systemu, jak i konsumentów i przedsiębiorców. Ze względu na fakt, że dane te stanowią
tajemnicę bankową, krąg podmiotów, które mają dostęp do nich jest ograniczony i ustawowo
zdefiniowany. Dane dotyczące konsumentów podlegają też ochronie na mocy przepisów o ochronie
danych osobowych, stąd prawidłowość ich przetwarzania kontrolowana jest przez GIODO. KNF nie
sprawuje bezpośredniego nadzoru nad działalnością rejestrów kredytowych utworzonych w oparciu
o przepisy ustawy Prawo bankowe. Kontroluje i monitoruje natomiast sposób postępowania banków
w zakresie wymiany danych kredytowych, a zwłaszcza zwraca uwagę na jakość i aktualność danych
przekazywanych przez banki do wspólnych baz.
Uzupełnieniem rejestrów kredytowych są biura informacji gospodarczej (BIG), które działają na
podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych 12.
Biura informacji gospodarczej są podmiotami, które gromadzą przede wszystkim informacje
negatywne, tj. o niewywiązywaniu się ze zobowiązań, spełniające określone w przepisach ustawy
kryteria co do kwoty i okresu opóźnienia w spłacie. Informacje te, zwane informacjami
gospodarczymi, mogą przekazywać szeroko definiowani wierzyciele. Zasadniczym celem działania
BIG jest wspomaganie procesu odzyskiwania należności i wzmacnianie dyscypliny płatniczej. Biura
informacji gospodarczej mogą współpracować z BIK w zakresie wzajemnego udostępniania danych.
W Polsce działają cztery biura informacji gospodarczej. Działalność ich nadzorowana jest przez
Ministerstwo Gospodarki, oraz w obszarze przetwarzania danych osobowych, podlega kontroli
GIODO.
1 Getting

credit. The importance of registers, w: Doing Business 2015. Going Beyond Efficiency, Washington, DC 2014, The World
Bank, s. 67-75.
2 K. Markowski, Cele, funkcje i dylematy funkcjonowania systemów wymiany informacji kredytowej, [w]: L. Kurkliński,
K. Markowski (red.) Systemy wymiany informacji kredytowej. Doświadczenia polskie i europejskie, Warszawa 2012, Biuro
Informacji Kredytowej S.A., s. 8-9.
3 Obszernie na ten temat piszą M. G. Girault, J. Hwang, Public Credit Registries as a Tool for Bank Regulation and Supervision,
Policy Research Working Paper No. 5489, December 2010, The World Bank. W krajach, w których nie ma publicznych
rejestrów kredytowych lub rejestry te gromadzą dane w ograniczonym zakresie banki centralne i instytucje nadzorcze
niejednokrotnie korzystają dla celów analitycznych z danych gromadzonych przez prywatne biura informacji
kredytowej.
4 Według stanu na styczeń 2014 r. Dane dotyczą funkcjonujących w 126 krajach biur informacji kredytowej i rejestrów
kredytowych, dysponujących informacjami o co najmniej 5% osób pełnoletnich w danym kraju. Zob. Doing Business
2015. Going Beyond Efficiency, Washington, D.C. 2014, The World Bank, s. 72.
5 W tym projekcie uczestniczą, zgodnie z decyzją EBC, zarówno banki centralne krajów strefy euro, jak i banki centralne
z krajów, które docelowo będą członkami strefy euro, w tym także NBP. Zob. Decyzja EBC z dnia 24 lutego 2014 r.
w sprawie organizacji środków przygotowawczych do zbierania danych granularnych dotyczących kredytów przez
Europejski System Banków Centralnych (EBC/2014/6), Dz. Urz. UE z 2014 r. L104, s.72; Zalecenie EBC z dnia 24 lutego
2014 r. w sprawie organizacji środków przygotowawczych do zbierania danych granularnych o kredytach przez
Europejski System Banków Centralnych (EBC/2014/7), Dz. Urz. UE z 2014 r., C103, s. 1.
6 List
S. Lautenschläger, członka Zarządu EBC, z 21 kwietnia 2015 r., dostępny na stronie internetowej:
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/150421letter_giegold_theurer.en.pdf.
7 Doing Business 2015. Economy Profile 2015. Poland, Washington, D.C. 2014, The World Bank, s. 49.
8 General Principles for Credit Reporting, Washington, DC September 2011, The World Bank. Po opracowaniu zasad
ogólnych zespół roboczy został przekształcony w Międzynarodowy Komitet ds. Systemów Wymiany Informacji
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Kredytowej (International Committee on Credit Reporting), który przygotował kolejne raporty poświęcone m.in.
metodologii oceny przestrzegania zasad ogólnych (Assessment Methodology for The General Principles for Credit Reporting,
Washington, D.C. March 2013, The World Bank) oraz możliwości zwiększenia dostępu do finansowania, małym
i średnim przedsiębiorstwom, poprzez usprawnienie systemów wymiany informacji kredytowej (Facilitating SME
financing through improved Credit Reporting, Washington, D.C. March 2014, The World Bank).
9 General Principles for Credit Reporting, op.cit., s. 45.
10 Global Financial Development Report 2013. Rethinking the Role of the State in Finance, Washington, D.C. 2012, The World
Bank, zwłaszcza rozdział 5 pt. The Role of the State in Financial Infrastructure, s. 129-160.
11 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 128).
12 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tekst
jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1015).

3.5. Systemy ochrony uczestników rynku
W 2014 r. BFG funkcjonował na dotychczasowych zasadach. Zgodnie z obowiązującymi
rozwiązaniami BFG gwarantuje całość środków zgromadzonych przez deponenta na rachunkach
w banku krajowym albo w SKOK-u do równowartości w złotych 100 tys. euro. Decyzją z 19
listopada 2014 r. Rada BFG podwyższyła stawki wnoszonej przez banki i SKOK-i obowiązkowej
opłaty rocznej na 2015 r. Dla banków stawka ta została ustalona na 0,189% podstawy naliczania
opłaty rocznej, a dla SKOK-ów 0,3% wartości aktywów i zobowiązań pozabilansowych. Wzrosła
także wysokość stawki opłaty ostrożnościowej, z której BFG tworzy fundusz stabilizacyjny
wykorzystywany do udzielenia pomocy finansowej bankom realizującym zaakceptowany przez
KNF program naprawczy. Banki zostały zobowiązane do wniesienia wspomnianej opłaty za
2015 r. w wysokości 0,05% jej podstawy naliczania.
W analizowanym okresie prowadzono prace nad projektem ustawy, zgodnie z którym BFG
miałoby zostać przyznane uprawnienie przeprowadzania uporządkowanej restrukturyzacji
i likwidacji banków krajowych, firm inwestycyjnych (domów maklerskich) oraz SKOK-ów.
Wprowadzenie takich rozwiązań wynika z konieczności zaimplementowania dyrektywy
w sprawie działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji
kredytowych i firm inwestycyjnych98. We wspomnianym projekcie ustawy zawarto także

98

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiająca ramy na
potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu
do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE,
2012/30/UE i 2013/36/EU oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr
648/2012 (Dz. Urz. UE L173 z 2014 r., s. 190). Dyrektywa ta weszła w życie 2 lipca 2014 r., z wyjątkiem art. 124,
który wszedł w życie 1 stycznia 2015 r. Szerzej na temat tej regulacji w rozdziale 2.2.
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propozycje zmian w krajowym systemie gwarantowania depozytów, będące konsekwencją
wejścia w życie w lipcu 2014 r. dyrektywy w sprawie systemów gwarancji depozytów99.
W 2014 r. dostosowano zasady działania Funduszu Gwarancyjnego sektora funduszy
emerytalnych do znowelizowanych przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych100. Pozostawiono część podstawową Funduszu Gwarancyjnego administrowaną
przez KDPW, natomiast część dodatkowa funduszu, składająca się ze środków wpłacanych
przez PTE, została zlikwidowana. Ponadto podniesiono wysokość wpłat wnoszonych do
Funduszu Gwarancyjnego przez PTE z 0,1% do 0,3% wartości aktywów netto OFE zarządzanych
przez te towarzystwa, a także zniesiono zapis dotyczący pokrywania ze środków Funduszu
Gwarancyjnego niedoboru w OFE powstałego na skutek nieosiągnięcia przez te fundusze
wymaganej stopy zwrotu101.
W 2014 r. nie dokonano istotnych zmian w działaniu Ubezpieczeniowego Funduszu
Gwarancyjnego oraz obowiązkowym systemie rekompensat prowadzonym przez KDPW, który
stanowił mechanizm ochrony uczestników rynku kapitałowego. Mając na uwadze zmiany
zachodzące w strukturze polskiego rynku kapitałowego uzasadnione byłoby jednak
wprowadzenie istotnych modyfikacji w organizacji i funkcjonowaniu systemu rekompensat,
a w szczególności zasadach jego finansowania102.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów
gwarancji depozytów (Dz. Urz. UE L173 z 2014 r., s. 149). Szerzej na temat tej regulacji w rozdziale 2.2.
100 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.
101 Zmiany te wprowadzono Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie Funduszu
Gwarancyjnego (Dz.U z 2014 r., poz. 141), które zastąpiło poprzednio obowiązujące rozporządzenie w tej samej
sprawie z dnia 30 marca 2004 r. (Dz.U z 2004 r., nr 56, poz. 545). Nowe rozporządzenie weszło w życie 1 lutego
2014 r.
102 Szerzej na temat zasad funkcjonowania systemu rekompensat i modelu jego finansowania w: Rozwój systemu
finansowego w Polsce w 2013 r., Warszawa 2014 r., NBP, ramka 3.1.
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4. Instytucje finansowe
4.1. Banki
W minionych pięciu latach sektor bankowy rósł w umiarkowanym tempie, a tempo akcji
kredytowej nie przekraczało istotnie wzrostu nominalnego PKB. W strukturze największej
pozycji aktywów – kredytach, zachodziły powolne zmiany w wymiarze podmiotowym
i walutowym, które należy ocenić pozytywnie z punktu widzenia stabilności sektora
finansowego i tworzenia warunków dla zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Również
zmiana sposobu finansowania działalności banków wzmocniła odporność sektora bankowego na
czynniki zewnętrzne. Rozwój działalności pozwolił sektorowi na wypracowanie wysokich
zysków, które przez ich akumulację przyczyniały się do wzmacniania kapitałowego banków.

4.1.1. Ewolucja struktury sektora bankowego
W 2014 r. banki kontynuowały procesy konsolidacyjne zapoczątkowane po globalnym kryzysie
finansowym lat 2008–2009. Połączenia banków komercyjnych w Polsce były m.in. elementami
strategii wyjścia grupy kapitałowej z rynku polskiego103 lub konsolidacji podmiotów należących
do jednego właściciela w celu poprawy efektywności kosztowej grupy104.
Roczne tempo wzrostu aktywów sektora bankowego przyśpieszyło w 2014 r. do około 9%105
(wykres 4.1.1). Wzrost ten można łączyć m.in. z lepszymi wynikami polskiej gospodarki,
spadkiem

stopy

bezrobocia

oraz

wzrostem

optymizmu

wśród

konsumentów106

i

107

przedsiębiorców .
Sektor bankowy rozwijał się szybciej niż cała gospodarka (sektor bankowości komercyjnej –
w tempie 9,3% r/r, a sektor bankowości spółdzielczej – 4,7% r/r., z tego banki spółdzielcze

103

Niejednokrotnie decyzje te były powiązane z warunkami udzielenia pomocy publicznej spółkom-matkom.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Deutsche Bank Polska S.A. (dawniej Deutsche Bank PBC S.A. w 2013 r.;
https://www.deutschebank.pl/file-7176269.bdoc.
105 Do wzrostu wartości aktywów sektora bankowego (około 1 pkt proc.) przyczyniła się deprecjacja złotego
względem franka szwajcarskiego i euro, w których nominowana jest niemal połowa kredytów mieszkaniowych,
czyli 10,5% sumy bilansowej banków.
106 Koniunktura konsumencka. Marzec 2015 r., Warszawa, GUS, 20 marca 2015 r.
107 Koniunktura gospodarcza. Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w marcu 2015 r., Warszawa,
GUS, 20 marca 2015 r.
104
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w tempie 8,5%). W konsekwencji relacja aktywów banków do PKB wzrosła i na koniec 2014 r.
wyniosła około 89% (wykres 4.1.1) 108.
Wykres 4.1.1. Aktywa sektora bankowego w latach 2003-2014
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Uwaga: dane dla rezydentów po wyłączeniu wpływu zmian kursu walutowego.
Źródło: NBP.

Przeprowadzone w 2014 r. konsolidacje wzmocniły trend „udomowiania” sektora bankowego
i zwiększania jego koncentracji. Przejęcie Nordea Bank Polska przez kontrolowany przez Skarb
Państwa bank PKO BP podniosło udział banków z przewagą kapitału krajowego (wykres 4.1.2).
Udział w łącznych aktywach sektora zwiększyły również banki o prywatnym kapitale krajowym,
których dynamika wzrostu aktywów (15% r/r) znacznie przekraczała średnią w sektorze.
Wzrastające znaczenie banków kontrolowanych lokalnie wpisuje się w zauważaną w UE
tendencję zmniejszania liczby podmiotów zależnych i oddziałów instytucji kredytowych
w krajach goszczących o wysokim udziale własności zagranicznej109. W 2014 r. z polskiego rynku
wycofały się dwa duże banki zachodnioeuropejskie, tj. Nordea i Rabobank. Sprzedaż
kontrolowanych przez te banki, odpowiednio, Nordea Bank Polska i Banku BGŻ zwiększyła
w sektorze bankowym udział polskich i francuskich inwestorów kosztem inwestycji ze Szwecji
i Holandii.
W 2014 r. wskaźnik koncentracji Herfindahla-Hirschmana (HHI) wzrósł o 0,0062 do 0,0661,
a udział pięciu największych banków w aktywach o 2,4 pkt proc. do 48,4%. Polska nadal należy

W literaturze przedmiotu przeważa opinia, że optymalna wielkość sektora bankowego powinna być zbliżona
do wielkości produktu krajowego brutto; analiza wielkości sektora bankowego sprzyjającego rozwojowi
gospodarki w: Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r., s. 17-20.
109 Banking structures report, October 2014, European Central Bank, 2014, s. 10.
108
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do grupy państw o stosunkowo niskoskoncentrowanym sektorze bankowym, a wartości
wskaźników koncentracji lokują nas na, odpowiednio, 22 i 21 pozycji w UE110.
Wykres 4.1.2. Struktura dominujących inwestorów w sektorze bankowym w Polsce w podziale
na kraje pochodzenia kapitału właścicielskiego
A. 2010 r.

B. 2014 r.
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Źródło: NBP.

Banki zagraniczne działają w Polsce głównie za pośrednictwem banków zależnych. Podobnie jak
w innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej aktywa oddziałów instytucji kredytowych
stanowią kilka procent aktywów krajowego sektora bankowego111. W Polsce, po uzyskaniu przez
Polbank EFG statusu banku krajowego w 2011 r., aktywa oddziałów stanowią około 2% aktywów
sektora bankowego (tabela 4.1.1). Ponad połowa aktywów wszystkich oddziałów należy do
dwóch największych podmiotów, a średni udział w sektorze bankowym pozostałych 26
oddziałów nie przekracza 0,04%.
Oddziały instytucji kredytowych, szczególnie największe z nich, znacznie silniej niż banki
z większościowym kapitałem zagranicznym zaangażowane są w działalność ujmowaną
w portfelu handlowym (34,7% aktywów wobec 4,4%). Dla przykładu udział instrumentów
pochodnych jest w ich sumie bilansowej kilkukrotnie wyższy, a skarbowych papierów dłużnych
blisko dwukrotnie wyższy niż w filiach banków zagranicznych. Oddziały są również znacznie
bardziej aktywne na rynku międzybankowym niż pozostałe banki komercyjne – około jedną
trzecią aktywów utrzymują w postaci należności od sektora finansowego (w tym 12% od banków
zagranicznych), a zobowiązania wobec instytucji finansowych (głównie central) finansują ich
działalność w około 70%. Oddziały niemal nie przyjmują depozytów od gospodarstw domowych
(0,2% sumy bilansowej). Udział kredytów i depozytów dla przedsiębiorstw w oddziałach

Dane z ECB Statistical Data Warehouse (Consolidated banking data) według stanu na koniec 2014 r.
Na koniec 2014 r. udział oddziałów instytucji kredytowych w aktywach sektora bankowego wynosił
w Bułgarii 6%, Czechach 10%, Rumunii 9%, Słowacji 14%, Słowenii 2% i na Węgrzech 6%; źródło: ECB Statistical
Data Warehouse (Banking Structural Financial Indicators).

110
111
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(odpowiednio 24% i 21%) przewyższa średnią w sektorze bankowym, co podkreśla korporacyjny
charakter prowadzonej przez nie działalności.
Tabela 4.1.1. Struktura własnościowa sektora bankowego w latach 2010-2014
Liczba banków
2010

2011

2012

2013

2014

Sektor bankowości komercyjnej
1. Banki komercyjne prowadzące działalność operacyjną1

67

66

68

67

64

1.1. Banki krajowe

46

45

43

39

36

4

4

4

4

4

42

41

39

35

32

2

4

3

4

4

40

37

36

31

282

21

21

25

28

28

3

2

2

2

2

3. Banki spółdzielcze prowadzące działalność operacyjną

576

574

572

571

565

Sektor bankowy (1 + 2 + 3)

645

642

642

640

631

1.1.1. Z przewagą kapitału państwowego
1.1.2. Z przewagą kapitału prywatnego:
− polskiego
− zagranicznego
1.2. Oddziały instytucji kredytowych

Sektor bankowości spółdzielczej3
2. Banki zrzeszające

Udział w aktywach sektora bankowego (w %)
2010

2011

2012

2013

2014

Sektor bankowości komercyjnej
1. Banki komercyjne prowadzące działalność operacyjną1

91,7

91,8

91,4

90,8

91,1

1.1. Banki krajowe

87,0

89,6

89,3

88,5

89,0

1.1.1. Z przewagą kapitału państwowego

21,5

22,2

23,0

22,3

24,1

1.1.2. Z przewagą kapitału prywatnego:

65,5

67,4

66,4

66,2

64,9

3,9

4,6

5,0

5,3

5,5

61,6

62,8

61,4

60,9

59,4

4,7

2,2

2,1

2,3

2,1

− polskiego
− zagranicznego
1.2. Oddziały instytucji kredytowych

Sektor bankowości spółdzielczej3
2. Banki zrzeszające

2,2

2,1

2,2

2,3

2,0

3. Banki spółdzielcze prowadzące działalność operacyjną

6,1

6,1

6,4

6,9

6,9

Bez banków zrzeszających i banków spółdzielczych.
Połączenie Banku BGŻ z Rabobank Polska, Deutsche Bank Polska z Deutsche Bank PBC oraz PKO BP
z Nordea Bank Polska.
3 Banki spółdzielcze, z wyjątkiem Krakowskiego Banku Spółdzielczego, zrzeszone są w Banku Polskiej
Spółdzielczości (360 banków) lub w SGB-Banku (204 banków).
1
2

Źródło: NBP.
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Ramka 4.1.1. Sektor bankowy w Polsce na tle międzynarodowym
W porównaniu do innych państw europejskich1 relacja aktywów polskiego sektora bankowego do PKB
jest niska, pomimo stopniowego wzrostu w ostatnich latach. Większe sektory bankowe niż Polska ma
większość krajów naszego regionu (wykres I, lewy panel). Wspólną cechą państw naszego regionu jest
znaczny udział inwestorów zagranicznych w sektorze bankowym, choć w tej grupie Polska należy do
państw o najwyższym udziale banków z dominującym udziałem kapitału krajowego (wykres I, prawy
panel).
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Wykres I. Relacje aktywów sektorów bankowych do PKB (lewy panel) i udział w aktywach banków
o dominującym udziale kapitału zagranicznego (prawy panel) w krajach UE na koniec 2014 r.

Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych skonsolidowanych EBC.

Wykres II. Udział aktywów klasyfikowanych do portfela „kredyty i inne należności” oraz do portfela
„przeznaczone do obrotu” w sumie bilansowej sektorów bankowych UE na koniec 2014 r.
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Legenda: AT-Austria, BE-Belgia, BG-Bułgaria, CY-Cypr, CZ-Czechy, DE-Niemcy, DK-Dania, EE-Estonia, EL-Grecja,
ES-Hiszpania, FI-Finlandia, FR-Francja, HR-Chorwacja, HU-Węgry, IE-Irlandia, IT-Włochy, LT-Litwa, LULuksemburg, LV-Łotwa, MT-Malta, NL-Holandia, PL-Polska, PT-Portugalia, RO-Rumunia, SE-Szwecja, SI-Słowenia,
SK-Słowacja, UK-Wielka Brytania.
Uwaga: dane dla Wielkiej Brytanii wg stanu na koniec 2013 r.
Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych skonsolidowanych EBC.

Dominującą pozycją w aktywach polskiego sektora bankowego są kredyty dla sektora niefinansowego,
co odzwierciedla tradycyjny model działalności banków. Udział pozostałych aktywów, w tym
stanowiących portfel handlowy banków, jest w Polsce i innych krajach regionu zdecydowanie niższy
niż w państwach bardziej rozwiniętych (wykres II). W przypadku Polski uwagę zwraca również niski
udział kredytów dla przedsiębiorstw w portfelu kredytowym (wykres III). Choć w długim okresie
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koncentracja na udzielaniu kredytów gospodarstwom domowym (głównie kredytów mieszkaniowych)
była widoczna w większości krajów UE, to w Polsce relacja kredytów dla gospodarstw domowych do
kredytów dla przedsiębiorstw jest szczególnie wysoka.
Wykres III. Struktura kredytów dla sektora niefinansowego w krajach UE na koniec 2014 r.
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Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych EBC.

Tradycyjny model działalności banków w Polsce można dostrzec również w strukturze pasywów.
Finansowanie polskich banków bazuje w zdecydowanie większym stopniu na depozytach sektora
niefinansowego niż w przypadku bardziej rozwiniętych państw. Z kolei udział finansowania
pozyskiwanego z hurtowych rynków finansowych, w tym przez emisję instrumentów dłużnych, jest
niższy (wykres IV). Zbliżoną strukturą finansowania do polskiego sektora bankowego cechują się
sektory większości państw regionu.
Wykres IV. Udział depozytów klientów oraz finansowania hurtowego w sumie bilansowej sektorów
bankowych UE na koniec 2014 r.
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Legenda: zob. wykres II.
Uwaga: zob. wykres II; finansowanie hurtowe zdefiniowano jako sumę zobowiązań z tytułu emisji instrumentów
dłużnych oraz depozytów pozyskanych na rynku międzybankowym.
Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych skonsolidowanych EBC.

Porównanie tendencji w tempie rozwoju działalności i zyskowności wskazuje, że polski sektor bankowy
był jednym z najbardziej odpornych na skutki globalnego kryzysu finansowego. Po wybuchu kryzysu
w 2008 r., Polska była jednym z nielicznych państw europejskich, w którym nie doszło do zjawiska tzw.
credit crunch, tj. spadku wartości kredytów dla strefy realnej gospodarki. Wzrost kredytów dla sektora
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niefinansowego od końca 2008 r. do końca 2014 r. był w Polsce najwyższy spośród wszystkich państw
UE (wykres V).
Wykres V. Wzrost kredytów dla sektora niefinansowego od końca 2008 r. do końca 2014 r. w krajach
UE
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Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych EBC.

Polski sektor bankowy należy do najbardziej zyskownych w UE (wykres VI). Jednocześnie relatywnie
wyższa pozycja jeśli chodzi o zwrot z aktywów niż z kapitałów w porównaniu z innymi krajami
potwierdza, że działalność polskich banków w mniejszym stopniu opiera się na stosowaniu wysokiej
dźwigni finansowej. Struktura wyniku finansowego i jego zmian w ostatnich latach wskazuje ponadto,
że:
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Obecna struktura przychodów sektorów bankowych UE w niewielkim stopniu wyjaśnia ich
zróżnicowanie pod względem zyskowności. W przypadku większości krajów, w tym w Polsce,
dominującym źródłem wyniku z działalności bankowej jest wynik odsetkowy netto, ale udział
tego wyniku nie jest istotnie skorelowany z ogólną zyskownością.



Przed wybuchem kryzysu finansowego wyniki nieodsetkowe i nieprowizyjne (czyli
uwzględniające m.in. działalność handlową) w krajach bardziej rozwiniętych generowały
znacznie większą część wyniku z działalności bankowej niż obecnie. Może to w pewnym
stopniu tłumaczyć spadek zyskowności w sektorach bankowych tych państw po wybuchu
globalnego kryzysu finansowego.



Wysoka zyskowność polskiego sektora bankowego w porównaniu z innymi państwami
wynika głównie z wysokich marż odsetkowych i prowizyjnych netto (wykres VII). Można to
wiązać m.in. ze wspomnianą wyższą dynamiką akcji kredytowej oraz, w przypadku wyniku
odsetkowego, z wyższym poziomem stóp procentowych niż w strefie euro i innych bardziej
rozwiniętych państwach UE.



Jednocześnie wynik z działalności bankowej polskich banków jest w przeciętnym stopniu
obciążony kosztami ryzyka kredytowego. Bardzo wysokie obciążenie wyników odpisami
z tytułu utraty wartości kredytów na Węgrzech, w Bułgarii i w Rumunii powoduje, że banki te,
mimo wyższych wskaźników marży odsetkowej i prowizyjnej niż w Polsce, osiągają
zdecydowanie gorsze wyniki finansowe netto.



Wynik z działalności bankowej w polskim sektorze bankowym jest w niskim stopniu
obciążony kosztami operacyjnymi (wskaźnik cost-to-income). Z drugiej strony, relacja kosztów
operacyjnych do aktywów (wskaźnik cost-to-assets) należy do jednej z najwyższych w UE.
Wskazuje to na możliwość poprawy efektywności kosztowej polskiego sektora bankowego.
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Wykres VI. Wskaźnik zwrotu z kapitału ROE (lewy panel) i zwrotu z aktywów ROA (prawy panel)
w sektorach bankowych UE na koniec 2007 i 2014 r.
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Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych skonsolidowanych EBC.

Wykres VII. Relacja wyniku odsetkowego netto i wyniku z tytułu opłat i prowizji netto do aktywów
w sektorach bankowych UE na koniec 2014 r.
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Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych skonsolidowanych EBC.

Pozycja kapitałowa polskich banków jest lepsza niż w większości państw UE. Współczynnik kapitału
Tier I polskiego sektora bankowego jest co prawda relatywnie niski, ale jednocześnie polskie banki
stosują jedną z niższych dźwigni finansowych w UE (wykres VIII). Rozbieżność między
współczynnikiem kapitałowym i dźwignią wynika z tego, że średnia relacja aktywów ważonych
ryzykiem do aktywów ogółem jest w Polsce wysoka w porównaniu do innych państw. Oznacza to,
że wagi ryzyka stosowane przez krajowe banki są bardziej konserwatywne niż średnio w UE.
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Wykres VIII. Współczynnik kapitału Tier I i dźwignia finansowa w sektorach bankowych UE na koniec
2014 r.
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Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych skonsolidowanych EBC.

4.1.2. Zmiany w strukturze aktywów banków
Struktura aktywów sektora bankowego w Polsce w ostatnich pięciu latach zmieniała się
w niewielkim stopniu (tabela 4.1.2). Dominujący udział miały w niej należności od sektora
niefinansowego (około 55% na koniec 2014 r.), w zdecydowanej większości od rezydentów
(98,7%).
Tempo wzrostu kredytów dla sektora niefinansowego w Polsce od kilku lat przewyższa wartości
obserwowane w sektorach bankowych większości krajów UE (ramka 4.1.1). W 2014 r. zwiększyło
się do około 4,5%112 i było podobne we wszystkich głównych kategoriach kredytów (wykres
4.1.3)113.

Na tempo wzrostu kredytów dla sektora niefinansowego wpływ miała również sprzedaż wierzytelności przez
banki. Według badań ankietowych KNF, w 2014 r. banki sprzedały około 5,1 mld mld zł wierzytelności.
Ponadto, około 1,2 mld zł zostało przeniesione do ewidencji pozabilansowej (do sprzedanych wierzytelności nie
zalicza się wierzytelności przeniesionych do ewidencji pozabilansowej, chyba że przeniesienie miało miejsce
w tym samym roku co sprzedaż).
113 Przytaczane w rozdziale 4 dane na temat tempa wzrostu kredytów dotyczą danych monetarnych (dla
rezydentów) po wyłączeniu wpływu zmian kursu walutowego.
112
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Tabela 4.1.2. Aktywa sektora bankowego w latach 2010-2014
2010

2011

2012

2013

2014

W mld zł
Kasa i operacje z bankiem centralnym

50,3

40,2

71,4

54,9

67,5

Należności od sektora finansowego1

92,3

96,4

105,8

117,7

128,8

659,5

755,1

759,6

785,8

838,3

Należności od sektora niefinansowego 1
Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych

1

56,5

74,4

79,8

78,5

79,2

243,7

262,6

261,7

304,0

330,4

Instrumenty pochodne3

13,6

22,4

26,0

20,8

36,8

Aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne

17,4

17,4

18,3

20,3

21,4

Papiery wartościowe2

Pozostałe aktywa
Razem

25,2

25,4

26,9

22,7

26,9

1158,5

1293,9

1349,5

1404,7

1529,3
4,4

W % sumy bilansowej
Kasa i operacje z bankiem centralnym

4,4

3,1

5,3

3,9

Należności od sektora finansowego1

8,0

7,5

7,8

8,4

8,4

56,9

58,4

56,3

55,9

54,8

Należności od sektora niefinansowego1
Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych1

4,9

5,8

5,9

5,6

5,2

21,0

20,3

19,4

21,6

21,6

Instrumenty pochodne3

1,2

1,7

1,9

1,5

2,4

Aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne

1,5

1,3

1,4

1,4

1,4

Pozostałe aktywa

2,1

1,9

2,0

1,7

1,8

Papiery wartościowe2

1Z

wyłączeniem instrumentów dłużnych.
Instrumenty dłużne i kapitałowe.
3 Łącznie instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu i zabezpieczające.
2

Źródło: NBP.

Wykres 4.1.3. Tempo wzrostu (r/r) wybranych kategorii kredytów dla sektora niefinansowego
w latach 2010-2014
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Źródło: NBP.
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Tempo akcji kredytowej na rynku kredytów mieszkaniowych w 2014 r. było zbliżone do
poziomu z 2013 r. Istotny wpływ miały zmiany regulacyjne i prawne. Obowiązujące od początku
2014 r.

zapisy

S114 nałożyły

Rekomendacji

na kredytobiorców obowiązek posiadania

przynajmniej 5% wkładu własnego, co spowodowało zaostrzenie polityki kredytowej banków
(wykres 4.1.4). Czynnikiem sprzyjającym wzrostowi popytu był z kolei rządowy program
pomocy dla wybranych grup kredytobiorców w zakupie mieszkania – „Mieszkanie dla
Młodych” (MdM), który wszedł w życie 23 listopada 2013 r.115 W pierwszym roku
obowiązywania ustawy wykorzystano jednak jedynie około 9% z 3,5 mld zł środków
przeznaczonych na realizację programu w latach 2014-2018. Zaostrzanie polityki kredytowej
banków w odniesieniu do wkładu własnego w perspektywie najbliższych dwóch lat pozwala
oczekiwać, że w kolejnych latach znaczenie programu MdM będzie rosło.
Wykres 4.1.4. Skumulowany indeks zmiany kryteriów polityki kredytowej w latach 2003-2014
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Źródło: NBP.

Na rynku kredytów konsumpcyjnych w 2014 r. umocniło się ożywienie zapoczątkowane
w połowie poprzedniego roku, po ponad dwuletnim okresie spadku wartości tego portfela
(tabela 4.1.3). Do odwrócenia spadkowej tendencji zadłużania gospodarstw domowych
przyczyniło się, poza sprzyjającymi czynnikami makroekonomicznymi, złagodzenie wymogów

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). Zgodnie z rekomendacją 15.7 wartość wskaźnika
LtV dla ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie (na nieruchomości mieszkaniowej) powstałych
do 31 grudnia 2014 r. nie powinna przekraczać poziomu 95%, dla ekspozycji powstałych w 2015 r. – poziomu
90%, w 2016 r. – poziomu 85% lub 90% w przypadku, gdy część ekspozycji przekraczająca 85% LtV jest w inny
sposób zabezpieczona.
115 Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi
(Dz.U. z 2013 r., poz. 1304).
114
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Rekomendacji T116. Nowelizacja Rekomendacji spowodowała stopniowe łagodzenie przez banki
kryteriów udzielania kredytów konsumpcyjnych, w tym stosowanie wobec stałych klientów
ubiegających się o stosunkowo niskie kwoty kredytów uproszczonych zasad oceny zdolności
kredytowej.
Obserwowana od początku 2013 r. poprawa koniunktury gospodarczej oraz towarzyszącej jej
zmiany polityki kredytowej przez banki przełożyły się również na ożywienie w obszarze
kredytów dla przedsiębiorstw, przede wszystkim kredytów inwestycyjnych. Z kolei do
zwiększenia wartości kredytów obrotowych117 przyczyniło się również uruchomienie w marcu
2013 r. Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis. W 2014 r. BGK udzielił gwarancji de minimis na
kwotę około 9,7 mld zł, a łączna wartość kredytów zabezpieczonych tymi gwarancjami wyniosła
około 17,7 mld zł118.
Tabela 4.1.3. Należności od sektora niefinansowego1 w latach 2010-2014 (w mld zł)
2010

2011

2012

2013

2014

388,9

436,6

433,1

449,4

475,1

96,6

118,7

140,1

162,9

186,1

- kredyty mieszkaniowe walutowe

167,3

195,2

175,5

165,3

161,1

- kredyty konsumpcyjne

115,9

112,1

106,8

112,1

119,1

9,1

10,6

10,7

9,1

8,8

Rolnicy indywidualni

19,7

21,8

23,6

25,7

28,7

Przedsiębiorcy indywidualni

42,0

46,6

49,0

52,7

58,6

Przedsiębiorstwa, z tego:

205,5

246,1

249,1

252,7

270,1

- kredyty inwestycyjne

62,8

81,6

79,1

84,0

92,5

- kredyty o charakterze bieżącym

86,0

100,5

103,3

102,6

105,9

- kredyty na nieruchomości

42,9

46,7

49,3

47,4

48,7

- pozostałe

13,8

17,3

17,4

18,7

23,0

Osoby prywatne, z tego:
- kredyty mieszkaniowe złotowe

- pozostałe

Wybrane rodzaje należności z portfela Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży i Inwestycje utrzymywane do terminu
wymagalności oraz całego portfela Kredyty i inne należności.
1

Źródło: NBP.

W strukturze kredytów dla sektora niefinansowego dominowały kredyty dla gospodarstw
domowych (około 70% portfela w grudniu 2014 r.). Zahamowanie w 2011 r. tendencji dalszego
wzrostu udziału kredytów dla gospodarstw domowych (wykres 4.1.5) należy zatem ocenić jako

116

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).
117 W listopadzie 2013 r. program de minimis objął również kredyty inwestycyjne. Wartość udzielonych kredytów
inwestycyjnych zabezpieczonych gwarancjami de minimis jest znikoma.
118 http://deminimis.gov.pl/banki/wazne-informacje/
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korzystne z punktu widzenia perspektyw zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Niemniej
jednak obserwowane w 2014 r. proporcje pomiędzy kredytami dla gospodarstw domowych
(zwłaszcza kredytami mieszkaniowymi) a kredytami dla przedsiębiorstw wydają się nadal
niezadowalające (ramka 4.1.1).
Wykres 4.1.5. Struktura kredytów dla sektora niefinansowego w latach 2003-2014
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Uwaga: dane dla rezydentów.
Źródło: NBP.

Do korzystnych zmian w strukturze kredytów dla gospodarstw domowych należy zaliczyć
spadek wartości i udziału w portfelu kredytów nominowanych w walutach obcych. Od połowy
pierwszej dekady XXI w. kredyty walutowe zyskiwały stopniowo na popularności
i w szczytowym okresie ich tempo wzrostu dochodziło do 100% (2007 r.)119. Na skutek zmian
strategii banków w następstwie globalnego kryzysu finansowego oraz działań nadzoru
finansowego i NBP, od końca 2011 r. akcja kredytowa w segmencie kredytów mieszkaniowych
koncentruje się niemal wyłącznie na kredytach złotowych. W rezultacie w okresie 2008-2014
udział walutowych kredytów spadł o około 23 pkt proc. (w 2008 r. osiągnął najwyższą wartość)
(wykres 4.1.6). Na koniec 2014 r. kredyty walutowe stanowiły około 46% portfela kredytów
mieszkaniowych, co nadal było źródłem ryzyka dla banków120 (ramka 4.1.2).

Zob. Raport o stabilności systemu finansowego. Grudzień 2010 r., Warszawa, 2010, NBP, s. 42-44.
Szeroki opis czynników ryzyka związanych z kredytami walutowymi zawiera też Zalecenie Europejskiej Rady ds.
Ryzyka Systemowego z dnia 21 września 2011 r. dotyczące kredytów w walutach obcych. Zob. http://eurlex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2011:342:FULL&from=PL.

119
120
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Wykres 4.1.6. Struktura walutowa kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych
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37,8%

67,8%
17,9%

w PLN

w CHF

w EUR

w innych walutach

17,9%

w PLN

w CHF

w EUR

w innych walutach

Uwaga: dane dla rezydentów i nierezydentów, na koniec okresu.
Źródło: NBP.

Drugą co do wielkości pozycją aktywów sektora bankowego są papiery wartościowe. Ich udział
w aktywach sektora bankowego jest stabilny. W bilansach banków dominują papiery dłużne
wyemitowane przez rezydentów, w szczególności obligacje skarbowe i bony pieniężne, które
można zaliczyć do najbardziej płynnych aktywów (tabela 4.1.4). Banki utrzymują portfel
płynnych aktywów m.in. dla celów zarządzania płynnością, a także wypełnienia krajowych
norm płynności krótkoterminowej121.
Tabela 4.1.4. Papiery wartościowe w portfelu banków w latach 2010-2014 (w mld zł)
2010
Dłużne papiery wartościowe emitowane przez rezydenta:
- skarbowe papiery wartościowe
- bony pieniężne

2011

2012

2013

2014

239,9

257,7

257,5

297,5

318,7

143,4

130,1

120,0

139,7

180,7

74,6

93,3

98,4

114,5

84,4

- obligacje samorządowe

8,7

12,9

14,2

17,1

17,7

- obligacje przedsiębiorstw

6,6

11,5

13,4

16,1

23,0

6,2

9,1

10,2

9,1

10,9

Dłużne papiery wartościowe emitowane przez nierezydenta

1,6

2,0

1,3

3,1

7,5

Kapitałowe papiery wartościowe

2,2

2,9

2,9

3,4

4,1

1

- obligacje banków

Obligacje banków obejmują również obligacje emitowane przez BGK na rzecz Krajowego Funduszu
Drogowego.
1

Źródło: NBP.

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.
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W 2014 r. nastąpiły przesunięcia w strukturze portfela papierów wartościowych: wartość
obligacji skarbowych istotnie wzrosła przy jednoczesnym znacznym spadku wartości bonów
pieniężnych. Spadek wartości bonów pieniężnych wynikał ze zmniejszenia się strukturalnej
nadpłynności sektora bankowego122. W 2014 r. nastąpił również zauważalny wzrost wartości
papierów dłużnych przedsiębiorstw w aktywach banków, niemniej ich znaczenie jest nadal
znikome, zarówno w porównaniu do całego portfela papierów wartościowych, jak i kredytów
dla przedsiębiorstw, których mogą być alternatywą.
Portfele handlowe sektora bankowego utrzymują się na niskim poziomie. Można szacować, że na
koniec 2014 r. ich udział w aktywach polskich banków nie przekraczał 4%123. Transakcje
z użyciem środków własnych banków nie wydają się zatem być istotnym czynnikiem ryzyka
w polskim

sektorze

bankowym.

W

Unii

Europejskiej124

prowadzone

są

prace

nad

rozporządzeniem uniemożliwiającym bankom finansującym się środkami detalicznymi
angażowanie się w ryzykowne transakcje z użyciem środków własnych (proprietary trading).
W Polsce, z uwagi na małą wartość portfeli handlowych, rozporządzenie to będzie miało
niewielki wpływ na strukturę aktywów sektora bankowego.

4.1.3. Zmiany w strukturze pasywów banków
Najważniejszym źródłem finansowania banków w Polsce są depozyty krajowego sektora
niefinansowego125 (tabela 4.1.5). Ich udział w strukturze finansowania banków jest wysoki
w porównaniu z sektorami bankowymi innych krajów UE (ramka 4.1.1), a ponadto w ostatnich
latach stopniowo się zwiększał. Podobnie jak w kilku poprzednich latach, w 2014 r. tempo
wzrostu depozytów przewyższało tempo wzrostu kredytów prowadząc do spadku luki
finansowania i dalszego wzmocnienia stabilności sektora bankowego (wykres 4.1.7, wykres
4.1.8).
W strukturze terminowej depozytów od sektora realnego dominują depozyty bieżące126
i o krótkich terminach zapadalności (wykres 4.1.9). W ostatnich dwóch latach zwiększył się
udział depozytów gospodarstw domowych o terminach zapadalności powyżej 1 roku, co można

Szerzej w podrozdziale 5.1.2.1. Bony pieniężne.
Dostępne dane nie pozwalają na precyzyjne określenie wielkości portfela handlowego. Można je przybliżyć na
podstawie wartości aktywów zaliczanych do portfela przeznaczone do obrotu, do którego powinna być
klasyfikowana większość aktywów z portfela handlowego.
124 Komunikat prasowy Komisji Europejskiej Reforma strukturalne unijnego sektora bankowego, Bruksela, 29 stycznia
2014 r., http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-85_pl.htm
125 Na koniec 2014 r. depozyty rezydentów stanowiły odpowiednio 99% i 96% depozytów gospodarstw
domowych i przedsiębiorstw.
126 Kategoria „depozyty bieżące” zawiera wszystkie środki wypłacane na żądanie, zarówno gromadzone na
rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, jak i kontach oszczędnościowych.
122
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wiązać z wydłużaniem średniej zapadalności pasywów. W dłuższej perspektywie można
oceniać, że struktura terminowa depozytów jest relatywnie stabilna, a jej okresowe zmiany
(głównie udział depozytów bieżących) są związane przeważnie ze zmianami stóp procentowych
i poziomu konkurencji na rynku.
Tabela 4.1.5. Pasywa sektora bankowego w latach 2010-2014
2010

2011

2012

2013

2014

W mld zł
Zobowiązania wobec banku centralnego

0,7

0,4

0,0

0,0

0,1

Depozyty1 od sektora finansowego

244,9

267,2

252,6

258,2

258,5

Depozyty sektora niefinansowego

617,2

696,0

720,8

771,3

849,3

Depozyty sektora instytucji rządowych i samorządowych

53,0

49,0

59,8

55,4

60,6

Zobowiązania z tytułu emisji instrumentów dłużnych

24,4

42,9

53,0

54,1

54,5

Zobowiązania z tytułu transakcji typu repo

21,9

18,8

20,5

25,1

26,6

Instrumenty pochodne2

20,4

27,7

29,5

23,1

40,5

Pozostałe zobowiązania

60,0

62,9

66,7

64,5

73,2

Kapitały

116,0

129,0

146,6

153,0

166,0

Razem

1158,5

1293,9

1349,5

1404,7

1529,3

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Depozyty od sektora finansowego

21,1

20,7

18,7

18,4

16,9

Depozyty sektora niefinansowego

53,3

53,8

53,4

54,9

55,5

Depozyty sektora instytucji rządowych i samorządowych

4,6

3,8

4,4

3,9

4,0

Zobowiązania z tytułu emisji instrumentów dłużnych

2,1

3,3

3,9

3,9

3,6

Zobowiązania z tytułu transakcji typu repo

1,9

1,5

1,5

1,8

1,7

Instrumenty pochodne2

1,8

2,1

2,2

1,6

2,6

Pozostałe zobowiązania

5,1

4,8

5,0

4,6

4,8

10,0

10,0

10,9

10,9

10,9

W% sumy bilansowej
Zobowiązania wobec banku centralnego
1

Kapitały

W przypadku sektora finansowego „depozyty” zawierają zarówno depozyty (lokaty), jak i kredyty od innych
instytucji finansowych.
2 Łącznie instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu i zabezpieczające.
1

Źródło: NBP.

Systematycznemu wzrostowi udziału depozytów sektora niefinansowego w ostatnich latach
towarzyszył spadek udziału depozytów od instytucji finansowych127. Trend ten można wiązać
z ogólną tendencją obserwowaną w bankowości po globalnym kryzysie finansowym, tj.
dążeniem do zwiększenia znaczenia bardziej stabilnych źródeł finansowania i zmniejszeniu
zależności od rynków finansowych.

W przypadku sektora finansowego „depozyty” zawierają zarówno depozyty (lokaty), jak i kredyty od innych
instytucji finansowych.

127
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Wykres 4.1.7. Depozyty przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w latach 2010-2014
A. Gospodarstwa domowe

B. Przedsiębiorstwa
14

mld zł
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8
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6
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5
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4

0

100

2

-50

0

0

-100

mld zł
700

%

2010
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%
25

0
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2014

-5
-10

2014

Osoby prywatne

Przedsiębiorcy indywidualni

Rolnicy

Wzrost r/r - prawa oś

Wzrost r/r - prawa oś

Uwaga: dane dla rezydentów.
Źródło: NBP.

W przypadku polskich banków spadek znaczenia depozytów od sektora finansowego dotyczył
głównie środków pozyskiwanych od zagranicznych banków, m.in. podmiotów dominujących
lub innych podmiotów z grupy kapitałowej (wykres 4.1.8, tabela 4.1.6). Było to w dużym stopniu
związane ze spadkiem zapotrzebowania na finansowanie w walutach obcych, wynikającym ze
stopniowego zmniejszania się portfela walutowych kredytów mieszkaniowych, a w niektórych
przypadkach również z procesami konsolidacyjnymi i zmianami strategii przez nowego
właściciela. Spadek udziału finansowania zagranicznego byłby wyraźnie wyższy, gdyby nie
aktywność kilku oddziałów instytucji kredytowych dynamicznie rozwijających działalność,
w tym koncentrujących się na inwestowaniu na rynku krajowych papierów skarbowych.
Wykres 4.1.8. Luka finansowania i udział depozytów1 od zagranicznych instytucji finansowych
w pasywach w latach 2010-2014
%
18
16
14
12
10
8

Luka finansowania

12-2014

09-2014

06-2014

03-2014

12-2013

09-2013

06-2013

03-2013

12-2012

09-2012

06-2012

03-2012

12-2011

09-2011

06-2011

03-2011

12-2010

6

Udział depozytów od zagranicznych instytucji finansowych

Kategoria „depozyty” zawiera zarówno depozyty (lokaty), jak i kredyty od zagranicznych instytucji
finansowych.
Źródło: NBP.
1
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Wykres 4.1.9. Struktura terminowa depozytów przedsiębiorstw i gospodarstw domowych
w latach 2010-2014
A. Gospodarstwa domowe
%
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

1,0
3,3
17,5

0,8
3,8
15,5

13,2
8,2
5,0

17,0
10,6
6,0

9,4
2,8

51,7

46,4

45,3

2010
2011
Bieżące
Od 1 do 3 miesięcy
Od 6 miesięcy do 1 roku
Powyżej 2 lat

B. Przedsiębiorstwa

0,8
3,6

1,8
5,7

2,3
8,5

23,3

18,0

14,8

14,8

12,8
8,2
2,5

14,8

50,9

49,7

2012

2013
Do 1 miesiąca
Od 3 do 6 miesięcy
Od 1 roku do 2 lat

7,7
2,3

2014

%
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

15,8

15,7

35,2

34,7

32,6

37,9

40,9

42,1

2012

2013
Do 1 miesiąca
Od 3 do 6 miesięcy
Od 1 roku do 2 lat

2014

0,8
1,7
8,8

1,1
3,1
6,9

16,0

20,2

37,7

37,4

34,4

30,8

2010
2011
Bieżące
Od 1 do 3 miesięcy
Od 6 miesięcy do 1 roku
Powyżej 2 lat

0,3
2,4
6,7

0,5
2,6
7,4
13,8

0,7
3,4
7,6

Uwaga: dane dla rezydentów.
Źródło: NBP.

Tabela 4.1.6. Depozyty i kredyty od instytucji finansowych w latach 2010-2014 (mld zł)
Kontrahent

2010

2011

2012

2013

2014

Krajowe banki i oddziały instytucji kredytowych

34,4

33,9

37,1

42,2

38,3

Inne krajowe instytucje finansowe

40,1

44,1

57,5

57,6

57,6

Razem krajowe instytucje finansowe

74,5

78,0

94,6

99,8

95,9

132,2

136,8

102,1

100,1

91,0

38,2

52,4

55,9

58,3

71,6

170,4

189,2

158,0

158,4

162,6

Zagraniczne banki i oddziały instytucji kredytowych
Inne zagraniczne instytucje finansowe
Razem zagraniczne instytucje finansowe

Źródło: NBP.

Znaczenie emisji instrumentów dłużnych w strukturze finansowania banków pozostaje
niewielkie, szczególnie wyłączając emisje obligacji przez BGK na rzecz Krajowego Funduszu
Drogowego (KFD)128. Faktyczna kwota środków pozyskanych z wykorzystaniem emisji
instrumentów dłużnych była jednak wyższa niż wskazują dane sprawozdawcze banków. Kilka
krajowych banków miało otwarte programy emisji euroobligacji, które ze względu na metodę ich
przeprowadzania nie były wykazywane jako zobowiązania z tytułu emisji129, a dwa z nich
dokonały emisji kolejnych transz w 2014 r. Uwzględniając emisje euroobligacji i wyłączając
emisje BGK na rzecz KFD udział emisji w strukturze finansowania banków systematycznie

Po wyłączeniu tzw. obligacji drogowych emitowanych przez BGK na rzecz KFD udział emisji na koniec 2014 r.
wynosiłby około 2,3%.
129 M.in. ze względów podatkowych emisji dokonują zagraniczne spółki celowe, które następnie pożyczają
krajowemu bankowi pozyskane środki.
128
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rośnie od 2010 r., ale cały czas pozostaje relatywnie niewielki (wykres 4.1.10), szczególnie
w porównaniu z sektorami bankowymi innych krajów członkowskich UE (ramka 4.1.1).
Wykres 4.1.10. Zobowiązania z tytułu emisji instrumentów dłużnych w latach 2010-2014
mld zł
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%
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3,5
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3,0

35,4
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2,5
27,4

28,7

20

2,0
20,4
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0

1,5

20,3

9,7
3,2

5,6

2010

2011

12,3

13,0

2012

2013

1,0

Euroobligacje

Pozostałe wyemitowane instrumenty dłużne

2014

Udział w sumie bilansowej (prawa oś)

Uwaga: dane szacunkowe po wyłączeniu obligacji emitowanych przez BGK na rzecz KFD oraz uwzględnieniu
emisji euroobligacji.
Źródło: szacunki na podstawie danych NBP, BGK i publicznych sprawozdań finansowych banków.

W przypadku zmian pozostałych pozycji zobowiązań w strukturze pasywów banków brak było
istotnych tendencji. Udział depozytów sektora rządowego i samorządowego130 oraz zobowiązań
z tytułu transakcji typu repo pozostawał stabilny. Wyraźny wzrost wartości zobowiązań z tytułu
instrumentów pochodnych w 2014 r. wynikał natomiast głównie ze zmian wyceny tych
instrumentów, w szczególności instrumentów na stopę procentową. Porównywalny wzrost ich
wartości bilansowej nastąpił po stronie aktywów banków.

Ponad połowa depozytów sektora rządowego i samorządowego jest utrzymywana w BGK, który konsoliduje
środki niektórych jednostek sektora finansów publicznych. Depozyty tego sektora cechują się ponadto istotną
zmiennością.

130
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Ramka 4.1.2. Pozycja walutowa sektora bankowego w Polsce
Istotną część bilansu sektora bankowego w Polsce stanowią aktywa i pasywa walutowe. Na koniec
2014 r. stanowiły one odpowiednio około 23% i 19% sumy bilansowej banków (wykres I). Za około 98%
bilansowej pozycji walutowej odpowiadają aktywa i pasywa w euro, franku szwajcarskim i dolarze
amerykańskim (wykres II).
Wykres I. Walutowa pozycja bilansowa i pozycja walutowa netto jako % sumy bilansowej w sektorze
bankowym w latach 2010-2014
%
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Zobowiązania wobec zagranicznych instytucji finansowych

Depozyty sektora niefinansowego

Pozostałe pasywa walutowe

Kredyty mieszkaniowe dla gospodarstw domowych

Inne kredyty dla sektora niefinansowego

Pozostałe aktywa walutowe

Walutowa pozycja bilansowa

Pozycja walutowa netto

Uwaga: zobowiązania walutowe przedstawiono w wartościach ujemnych.
Źródło: NBP.

Wykres II. Walutowa pozycja bilansowa i pozycja walutowa netto dla wybranych walut w sektorze
bankowym na koniec 2014 r.
mld zł
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Pozostałe waluty

Pozycja netto

Uwaga: zobowiązania walutowe przedstawiono w wartościach ujemnych.
Źródło: NBP.

Po stronie aktywów walutowych istotną pozycję stanowią kredyty mieszkaniowe dla gospodarstw
domowych. Większość tych kredytów to kredyty nominowane w walutach obcych lub indeksowane 1 do
walut obcych, dla których wypłata transz kredytu i ich spłata następuje w złotych2. Większość pasywów
walutowych to z kolei zobowiązania wobec zagranicznych instytucji finansowych, w szczególności
podmiotów dominujących. Od 2011 r. następował stopniowy spadek udziału aktywów i pasywów
walutowych w bilansach banków, co miało związek ze zmniejszeniem portfela walutowych kredytów
mieszkaniowych oraz finansujących go zobowiązań zagranicznych (rozdział 4.1.1 i 4.1.2).
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Choć sytuacja dla poszczególnych walut jest zróżnicowana (wykres II), to ogółem w krajowym sektorze
bankowym występuje długa bilansowa pozycja walutowa, tj. aktywa walutowe przewyższają pasywa
walutowe. Długą pozycję walutową ogółem determinuje głównie długa pozycja banków we frankach
szwajcarskich. Różnica między aktywami i pasywami bilansowymi w tej walucie wynosiła na koniec
2014 r. około 19 mld CHF. Wynika to przede wszystkim z tego, że kredytów mieszkaniowych we
frankach szwajcarskich (stanowiących na koniec 2014 r. 90% aktywów w tej walucie) udzielały również
banki bez dostępu do finansowania w tej walucie.
W praktyce większość banków domyka otwartą walutową pozycję bilansową, stosując strategie
zabezpieczające wykorzystujące instrumenty fx swap i CIRS basis. Pozyskane w wymianie początkowej
transakcji fx swap lub CIRS basis waluty obce banki sprzedają na rynku kasowym. W związku z tym
z tytułu transakcji tymi instrumentami mają jedynie zobowiązania do sprzedaży walut obcych
w wymianie końcowej, tj. zajmują krótką pozabilansową pozycję walutową. W konsekwencji otwarta
pozycja walutowa netto banków (czyli suma pozycji bilansowej i pozabilansowej) jest bliska zera
(wykresy I i II). Zastosowanie takich strategii zabezpieczających pozwala na skompensowanie różnicy
między podstawą oprocentowania kredytów walutowych i finansujących ich zobowiązań złotowych
oraz eliminuje wrażliwość wyników finansowych na zmiany kursu walutowego. Przykładowo przy
utrzymywaniu zabezpieczanej z wykorzystaniem transakcji fx swap długiej pozycji bilansowej z tytułu
kredytu walutowego finansowanego depozytami złotowymi, w przypadku deprecjacji złotego
wzrostowi wartości bilansowej kredytu towarzyszy wzrost zobowiązania banku z tytułu transakcji
zabezpieczającej. Innymi słowy zmiana złotowej wartości kapitału kredytu i rat płaconych przez
kredytobiorcę z tytułu kredytu walutowego nie ma bezpośredniego wpływu na wyniki finansowe
banku, który ma domkniętą pozycję walutową. Przychód banku z tytułu kredytu walutowego zależy
natomiast przede wszystkim od uzyskiwanych i płaconych marż ponad stawki referencyjne oraz
ewentualnych innych opłat związanych z kredytem3. Zarówno w przypadku finansowania kredytu
bezpośrednio zobowiązaniem walutowym, jak depozytami w złotych z wykorzystaniem transakcji
zabezpieczającej, przychody i koszty odsetkowe banku powinny bowiem zależeć od tej samej bazowej
zagranicznej stopy procentowej.
W przypadku braku zabezpieczenia otwartej walutowej pozycji bilansowej zmiany kursu walutowego
wpływałyby niesymetrycznie na wartość aktywów i pasywów w bilansach banków, prowadząc do
istotnej zmienności wyników finansowych, co w szczególności mogłoby prowadzić do powstania strat.
W przypadku długiej pozycji bilansowej deprecjacja złotego wpływałaby ceteris paribus na większy
wzrost wartości bilansowej aktywów niż pasywów, prowadząc do powstania zysku z tytułu różnic
kursowych, a aprecjacja złotego prowadziłaby analogicznie do powstania strat. Ponadto samo
finansowanie kredytów walutowych depozytami złotowymi byłoby niekorzystne z punktu widzenia
zyskowności banków – stopy procentowe w euro, frankach szwajcarskich i dolarach amerykańskich są
bowiem niższe niż złotowe stopy procentowe. Utrzymywanie otwartej pozycji walutowej wiązałoby się
również z koniecznością utrzymywania dodatkowych kapitałów na pokrycie wymogów z tytułu ryzyka
walutowego4.
Nawet w przypadku zabezpieczenia pozycji walutowej banki są jednak narażone na ryzyko związane
ze zmianami kursu walutowego. Udzielanie kredytów walutowych naraża bowiem banki na ryzyko
kredytowe wynikające z wrażliwości gospodarstw domowych5 na deprecjację waluty krajowej.
Osłabienie złotego zwiększa również relację wartości kredytu do wartości zabezpieczenia (LtV), tak że
realizacja zabezpieczenia może nie zapewnić bankowi odzyskania całości kredytu. Deprecjacja złotego
prowadzi też do wzrostu wartości wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego (wymogi te
naliczane są od złotowej wartości ekspozycji). W przypadku banków, które zabezpieczają otwartą
bilansową pozycję walutową z wykorzystaniem fx swap i CIRS, zmiany kursu złotego wpływają na
wartość środków potrzebnych do odnowienia tych kontraktów lub mogą prowadzić do konieczności
uzupełnienia depozytów zabezpieczających (margin calls). Wzrost środków potrzebnych do odnowienia
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transakcji lub uzupełnienia depozytów zabezpieczających ma z kolei bezpośredni wpływ na pozycję
płynnościową banków.
1 Dla

kredytów indeksowanych w umowie określona jest złotowa wartość kredytu, a dla nominowanych – wartość
w walucie obcej. W tym pierwszym przypadku klient wie zatem z góry, jaka będzie złotowa wartość kredytu, który
otrzyma niezależnie od kursu walutowego w momencie wypłaty. Wartość kredytu w walucie obcej będzie natomiast
zależeć od kursu w momencie wypłaty. W przypadku kredytu nominowanego klient zna z góry wartość kredytu
w walucie obcej, ale wartość w złotych będzie zależeć od kursu walutowego w momencie wypłaty.

2 Bank,

wypłacając kolejne transze kredytu walutowego klientom, dokonuje jednocześnie wymiany waluty obcej na złote.
W konsekwencji kredytobiorca otrzymuje wypłatę w złotych. Wymiana następuje przy tym po kursie ustalonym przez
bank, co pozwala bankom na osiąganie przychodów z tytułu spreadu walutowego. Banki mogą też osiągać przychody
z tytułu spreadu walutowego przy spłacie rat. Od 2011 r. ta możliwość jest jednak ograniczona, ponieważ zmiany
w prawie bankowym umożliwiły wszystkim klientom spłatę rat bezpośrednio w walucie obcej.

3 Np.

spread walutowy, prowizje, ubezpieczenie kredytu itp.

4 Zgodnie

z wymogami CRDIV/CRR banki muszą utrzymywać wymóg z tytułu ryzyka walutowego, jeżeli pozycja
walutowa netto przekracza 2% ich funduszy własnych.
5 W przypadku kredytów walutowych udzielanych przedsiębiorcom ryzyko to jest mniejsze, ponieważ wiele
przedsiębiorstw posiada tzw. naturalne zabezpieczenie w postaci przepływów walutowych związanych z eksportem.

4.1.4. Zmiany w adekwatności kapitałowej banków
W 2014 r. wyposażenie banków w kapitał pozostawało na wysokim poziomie. Średni łączny
współczynnik kapitałowy na koniec roku wynosił 14,7% (wykres 4.1.11, lewy panel). Nieznacznie
niższa niż w 2013 r. wartość współczynnika wynikała głównie z szybszego wzrostu wymogów
kapitałowych niż kapitałów (wykres 4.1.11, prawy panel) przy praktycznie nie zmienionym
poziomie dźwigni finansowej (wykres 4.1.12).
Struktura funduszy własnych banków jest korzystna z punktu widzenia możliwości
absorbowania ewentualnych strat. Ponad 90% funduszy stanowi kapitał podstawowy Tier I,
który w bankach komercyjnych głównie składa się z kapitału akcyjnego i funduszy
zakumulowanych z zysków zatrzymanych we wcześniejszych latach. W ostatnich latach wzrost
kapitałów banków odbywał się w dużym stopniu dzięki zatrzymaniu wypracowanych zysków,
a w mniejszym dzięki emisjom akcji. Można szacować, że ponad 50% zysku osiągniętego przez
banki w 2013 r. zostało przeznaczone na zwiększenie funduszy własnych. W latach 2011–2013, w
okresie wysokich zysków, banki zatrzymywały średnio 58% zysków.
Wartość wskaźnika dźwigni i wysoka relacja ekspozycji ważonej ryzykiem do aktywów (66,4%)
pozytywnie wyróżniały polski sektor bankowy na tle innych państw europejskich (ramka 4.1.1).
Wynikało to z koncentracji banków na działalności zaliczanej do portfela bankowego oraz
stosowania przez większość banków prostych metod wyznaczania wymogów kapitałowych
dających z reguły bardziej konserwatywne szacunki wymogów kapitałowych niż metody
zaawansowane dopuszczone w pakiecie CRDIV/CRR.
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Wykres 4.1.11. Współczynnik wypłacalności i dekompozycja jego zmian w latach 2010-2014
A. Współczynniki kapitałowe
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Uwaga: dane dla krajowego sektora bankowego, bez oddziałów instytucji kredytowych i BGK. BGK, jest
specjalnym bankiem państwowym realizującym programy rządowe w dziedzinie polityki społecznej i rozwoju,
nie podlega regulacjom CRDIV/CRR.
Źródło: NBP.

Wykres 4.1.12. Wskaźnik dźwigni finansowej w latach 2010–2014
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Uwaga: ze względu na sezonowość wskaźnika dla banków spółdzielczych dane na wykresie obejmują wyłącznie
krajowe banki komercyjne. Wskaźnik dźwigni sprzed 2014 r. szacunkowy.
Źródło: NBP.

Zmiany regulacyjne od 2014 r. spowodowane wejściem w życie przepisów pakietu regulacyjnego
CRDIV/CRR wywarły jedynie niewielki wpływ na współczynniki kapitałowe w polskim sektorze
bankowym131. Wpływ na to miała wysoka jakość kapitałów, stosunkowo niskie zaangażowanie
banków w działalność zaliczaną do portfela handlowego, dla którego wprowadzono dodatkowy

Szerzej na temat wpływu pakietu CRDIV/CRR na współczynniki i wymogi kapitałowe w: Raport o stabilności
systemu finansowego. Styczeń 2015 r., NBP, s. 62-64.
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wymóg kapitałowy132 i nowe rozwiązania regulacyjne pozwalające obniżyć wymóg kapitałowy
z tytułu niektórych kredytów MSP133.

4.1.5. Wyniki finansowe sektora bankowego
Zysk netto polskiego sektora bankowego w 2014 r. osiągnął najwyższą wartość w historii (tabela
4.1.7). Była to kontynuacja tendencji obserwowanej od 2011 r., kiedy po znacznym spadku
w okresie spowolnienia gospodarczego w Polsce w latach 2009–2010, wyniki finansowe banków
powróciły na wysoki poziom, regularnie przekraczając 15 mld zł.
Tabela 4.1.7. Rachunek wyników sektora bankowego w latach 2010-2014 (w mld zł)
2010
Wynik z tytułu odsetek
Przychody z tytułu odsetek
- w tym: z instrumentów dłużnych1
Koszty z tytułu odsetek
Wynik nieodsetkowy

2011

2012

2013

2014

30,9

35,2

35,4

34,7

37,1

57,2

65,6

71,2

61,8

58,8

8,0

9,2

9,1

7,7

7,1

26,3

30,4

35,8

27,2

21,7

22,2

22,5

23,3

20,8

20,5

Wynik z tytułu opłat i prowizji

13,8

14,4

14,3

13,4

13,8

Przychody z tytułu dywidend

1,0

1,1

0,9

0,8

1,2

Wynik z tytułu wyceny i działalności handlowej

2

7,4

7,1

8,0

6,6

5,5

Wynik działalności bankowej

53,1

57,7

58,7

55,4

57,6

Koszty działania banku

25,4

27,0

27,7

27,5

27,1

Amortyzacja

2,5

2,6

2,6

2,6

2,7

10,5

7,9

8,2

7,8

8,3

10,5

7,4

8,3

7,7

8,1

Wynik finansowy brutto

14,3

19,4

19,2

18,7

19,8

Wynik finansowy netto

11,5

15,4

15,4

15,1

15,9

Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych
w tym: kredytów ze stwierdzoną utratą wartości

Przychody odsetkowe z instrumentów dłużnych sklasyfikowanych jako „dostępne do sprzedaży” lub
„utrzymywane do terminu zapadalności”.
2 Na wartość tej pozycji składa się wynik z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych należących do portfeli
„przeznaczone do obrotu” i „wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do
rachunku zysków i strat”, zrealizowany wynik z aktywów i zobowiązań finansowych należących do
pozostałych portfeli oraz wynik z tytułu różnic kursowych.
1

Źródło: NBP.

Wymóg kapitałowy na ryzyko związane z korektą wyceny kredytowej (ang. Credit Valuation Adjustment, CVA).
Pakiet regulacji CRDIV/CRR wprowadza tzw. współczynnik wsparcia, wynoszący 0,7619, przez który należy
pomnożyć wartość wymogu kapitałowego wynikającego z ekspozycji banku wobec MSP, zdefiniowanych
zgodnie z zaleceniem Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw
oraz małych i średnich przedsiębiorstw.
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Rekordowy poziom zysków, przy rosnącej skali działalności, pozwolił na wyhamowanie spadku
zyskowności sektora (mierzonej wskaźnikami zysku do aktywów i zysku do funduszy własnych)
obserwowanego we wcześniejszych latach (tabela 4.1.8). Wskaźniki zyskowności wykazywane
przez polskie banki przekraczały poziomy osiągane w większości rozwiniętych systemów
bankowych (ramka 4.1.1), a także w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych.
Tabela 4.1.8. Wskaźniki operacyjne systemu bankowego w latach 2010-2014 (w %)
2010

2011

2012

2013

2014

Odsetek przeciętnych aktywów
Wynik z tytułu odsetek

2,78

2,86

2,68

2,49

2,51

Wynik nieodsetkowy

2,00

1,83

1,76

1,49

1,38

- wynik z tytułu opłat i prowizji

1,24

1,17

1,09

0,96

0,93

- przychody z tytułu dywidend

0,09

0,09

0,07

0,05

0,08

- wynik z tytułu wyceny i działalności handlowej

1

0,67

0,58

0,61

0,47

0,37

Wynik działalności bankowej

4,78

4,68

4,45

3,98

3,89

Koszty działania banku

2,28

2,19

2,10

1,98

1,83

Amortyzacja

0,23

0,21

0,20

0,19

0,18

Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych

0,94

0,64

0,62

0,56

0,56

- w tym: kredytów ze stwierdzoną utratą wartości

0,94

0,60

0,63

0,55

0,55

Wynik finansowy brutto

1,28

1,58

1,45

1,34

1,34

1,03

1,25

1,17

1,09

1,07

Wynik finansowy netto

Odsetek wyniku działalności
Wynik z tytułu odsetek

58,17

60,99

60,35

62,54

64,38

Wynik nieodsetkowy

41,83

39,01

39,65

37,46

35,62

- wynik z tytułu opłat i prowizji

25,94

24,87

24,40

24,22

23,91

- przychody z tytułu dywidend

1,89

1,83

1,57

1,37

2,03

14,00

12,31

13,68

11,87

9,68

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

47,88

46,76

47,19

49,61

47,05

4,76

4,50

4,40

4,78

4,73

Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych

19,82

13,65

14,03

14,06

14,20

- w tym: kredytów ze stwierdzoną utratą wartości

19,78

12,89

14,14

13,94

14,13

Wynik finansowy brutto

26,89

33,69

32,66

33,76

34,41

21,63

26,72

26,30

27,32

27,54

- wynik z tytułu wyceny i działalności handlowej1
Wynik działalności bankowej
Koszty działania banku
Amortyzacja

Wynik finansowy netto

Odsetek przeciętnych funduszy własnych
Wynik finansowy brutto2

15,39

18,79

15,76

14,54

15,07

Wynik finansowy netto2

12,42

14,91

12,70

11,78

11,75

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.

Głównej przyczyny stabilizacji zyskowności banków należy upatrywać w poprawie ich
efektywności operacyjnej. Mimo rosnącej skali działalności i wzrostu wyniku działalności, koszty
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działania banków nieznacznie się zmniejszały. Przyczyniła się do tego m.in. redukcja
zatrudnienia, zarówno w ramach restrukturyzacji pojedynczych podmiotów, jak i na skutek fuzji
i przejęć w sektorze.
Wyhamowanie spadku zyskowności wynikało również ze stabilizacji, po okresie spadków,
marży odsetkowej netto (mierzonej jako relacja wyniku odsetkowego do aktywów). Stabilizacja
ta była przede wszystkim skutkiem obniżenia kosztów finansowania banków. Mogło to
świadczyć o dostosowaniu oprocentowania zobowiązań banków do poziomu rynkowych stóp
procentowych związanego z cyklem obniżek stóp NBP zakończonym w lipcu 2013 r. Obecnie
w polskim sektorze bankowym dostosowanie oprocentowania zobowiązań do zmian rynkowych
stóp procentowych następuje z opóźnieniem w stosunku do aktywów, o czym świadczą m. in.
dane o luce stopy procentowej134. Wyniki odsetkowe pozostawały najważniejszym źródłem
wyniku działalności bankowej.
W dalszym ciągu negatywnie na zyskowność banków wpływał trwający od 2011 r. spadek marży
nieodsetkowej (mierzonej jako relacja wyniku nieodsetkowego do aktywów). Przyczyn tego
spadku można upatrywać przede wszystkim w stagnacji wyniku z tytułu opłat i prowizji.
Na systematyczne zmniejszanie się znaczenia opłat i prowizji jako źródła wyniku działalności
bankowej wpłynęły m.in. zmiany regulacyjne, takie jak ustawowe ograniczenie opłaty interchange
oraz wydana przez KNF Rekomendacja U dotycząca działalności bancassurance.
Obciążenie wyników sektora bankowego kosztami realizacji ryzyka kredytowego utrzymywało
się w ostatnich latach na względnie stałym poziomie. Jakość większości portfeli kredytowych
pozostawała stabilna (wykres 4.1.13). W przypadku kredytów konsumpcyjnych wskaźnik
kredytów zagrożonych nieco się poprawił, ale zdecydowały o tym przede wszystkim sprzedaże
wierzytelności z rozpoznaną utratą wartości.
Można się spodziewać, że zahamowanie spadku zyskowności sektora bankowego w 2014 r. było
jedynie przejściowe, a w kolejnych latach nastąpi powrót wskaźników zyskowności banków do
trendu spadkowego. Tendencja ta wynika m.in. z rozwoju rynku usług finansowych
i konkurencji na tym rynku, ale także nowych regulacji działalności bankowej, zarówno
dotyczących adekwatności kapitałowej (wdrażanie kolejnych elementów pakietu CRDIV/CRR),
jak też oferty bankowej. Zmianie tej tendencji nie będzie również sprzyjać długotrwałe
utrzymywanie się niskich stóp procentowych. Skutkiem tej tendencji będzie stopniowe zbliżenie
się zyskowności polskich banków w kierunku poziomów średnich w UE (ramka 4.1.1).

W związku z tym w czwartym kwartale 2014 r. (na skutek decyzji RPP z 8 października o obniżeniu stóp
procentowych) wyniki odsetkowe obniżyły się w porównaniu do wcześniejszych okresów.
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Wykres 4.1.13. Wskaźnik kredytów zagrożonych w latach 2010–2014
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Dominujący udział sektora bankowości komercyjnej w systemie bankowym pozwala przyjąć,
że większość opisanych powyżej wniosków dotyczących całego systemu bankowego jest
prawdziwa dla banków komercyjnych. Natomiast tendencje zmian w strukturze bilansu,
rachunku wyników i adekwatności kapitałowej banków spółdzielczych i oddziałów instytucji
kredytowych różnią się od tendencji w całym sektorze bankowym. Sytuację banków
spółdzielczych opisano w ramce 4.1.3.

Ramka 4.1.3. Specyfika działalności banków spółdzielczych w Polsce
Banki spółdzielcze1 stanowią najliczniejszą, ale stosunkowo niewielką pod względem aktywów część
systemu bankowego w Polsce (tabela 4.1.1). Prowadzą działalność głównie na obszarach słabiej
zurbanizowanych, choć w ostatnich latach otwierają placówki również w dużych aglomeracjach
miejskich. Odbiorcami usług banków spółdzielczych są najczęściej gospodarstwa domowe (osoby
prywatne, rolnicy, przedsiębiorcy indywidualni), małe i średnie przedsiębiorstwa oraz samorządy
lokalne. Niewielka skala działania banków spółdzielczych sprawia, że mają one ograniczony wpływ na
zagregowane wskaźniki systemu bankowego.
Banki spółdzielcze zobowiązane są do podpisania umowy z bankiem zrzeszającym. Bank taki prowadzi
na rzecz banków spółdzielczych działalność usługową i kontrolną, a zrzeszone banki są jego
dominującymi akcjonariuszami. Na koniec 2014 r. w Polsce funkcjonowało 565 banków spółdzielczych,
z czego 360 było zrzeszonych w BPS, a 204 w SGB-Banku2.
Minimalne fundusze własne banków spółdzielczych powinny wynosić równowartość 1 mln euro. Banki
dysponujące funduszami wyższymi niż równowartość 5 mln euro (123 banki na koniec 2014 r.), czyli
takimi jak banki komercyjne, mogą prowadzić działalność na obszarze całego kraju. Pozostałe banki
spółdzielcze mają prawo prowadzenia działalności tylko na terenie własnego powiatu i województwa,
a za zgodą banku zrzeszającego, na terenie powiatów sąsiadujących.
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Banki spółdzielcze są zróżnicowaną zbiorowością, zarówno pod względem wielkości, jak i głównych
obszarów działalności i osiąganej zyskowności. Najliczniejszą grupę stanowią małe i średnie banki
o aktywach nieprzekraczających 200 mln zł (wykres I).

Wykres I. Podział aktywów (lewy panel) i liczby (prawy panel) banków spółdzielczych według
wielkości ich aktywów wg stanu na koniec 2014 r.
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Źródło: NBP.

Model organizacyjno-biznesowy banków spółdzielczych opiera się na silnej współpracy z bankiem
zrzeszającym. Ograniczona aktywność banków spółdzielczych na lokalnych rynkach kredytowych
i związane z tym lokowanie depozytów o znacznej skali w bankach zrzeszających prowadzi do
wzajemnych powiązań ekonomicznych (wykres II).
Wykres II. Struktura aktywów (lewy panel) i pasywów (prawy panel) banków spółdzielczych i banków
zrzeszających na koniec 2014 r.
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Struktura aktywów banków spółdzielczych różni się od struktury występującej w bankach
komercyjnych. Utrzymywanie znacznych lokat w bankach zrzeszających sprawia, że należności banków
spółdzielczych od sektora finansowego były trzykrotnie wyższe niż średnio w systemie bankowym.
W odróżnieniu od banków komercyjnych, banki spółdzielcze praktycznie nie udzielały kredytów
walutowych i w znacznie mniejszym stopniu inwestowały w dłużne papiery wartościowe. Znaczenie
tych ostatnich aktywów w bilansie banków spółdzielczych w ostatnich dwóch latach wzrosło jednak
istotnie ze względu na utrzymywanie się niskich stóp procentowych i poszukiwanie alternatywnych
inwestycji w stosunku do lokat w bankach zrzeszających (tabela I).
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Tabela I. Aktywa i pasywa banków spółdzielczych w latach 2010-2014
2010

2011

2012

2013

2014

Aktywa (w % sumy bilansowej)
Kasa i operacje z bankiem centralnym

2,1

1,9

2,1

2,0

2,0

Należności od sektora finansowego

29,7

30,1

29,7

29,4

25,2

Należności od sektora niefinansowego

55,4

55,5

55,4

53,8

54,7

Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych

5,9

5,7

5,9

5,4

5,7

Instrumenty dłużne i kapitałowe

3,4

3,4

3,4

6,1

9,3

Pozostałe aktywa

3,5

3,4

3,5

3,3

3,1

2,5

2,7

2,2

1,8

1,8

76,7

76,9

77,5

79,0

79,8

8,7

7,9

7,7

7,2

6,6

10,4

10,4

10,6

10,2

10,2

1,7

2,1

1,9

1,7

1,6

Pasywa (w % sumy bilansowej)
Zobowiązania wobec sektora finansowego
Zobowiązania wobec sektora niefinansowego
Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i
samorządowych
Kapitały
Pozostałe pasywa

Źródło: NBP.

Struktura finansowania działalności banków spółdzielczych również istotnie różni się od struktury
finansowania banków komercyjnych. Środki banków spółdzielczych w znacznie większym stopniu niż
w innych rodzajach banków pochodzą z depozytów gospodarstw domowych, a w mniejszym –
z przedsiębiorstw. Ponadto banki spółdzielcze w minimalnym stopniu pozyskują środki od instytucji
finansowych. Specyfiką działalności banków spółdzielczych jest wysoki udział zobowiązań wobec
instytucji sektora publicznego, szczególnie sektora samorządowego. W mniejszych miejscowościach
samorządy utrzymują rachunki bankowe niemal wyłącznie w bankach spółdzielczych
W przeciwieństwie do średniej dla banków komercyjnych, działalność banków spółdzielczych
charakteryzowała się ujemną luką finansowania, tj. nadwyżką depozytów nad kredytami (wykres III,
lewy panel).
Wykres III. Luka finansowania (lewy panel) oraz współczynnik efektywności kosztowej (prawy panel)
w bankach spółdzielczych w podziale według wielkości aktywów w latach 2010-2014
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Uwaga: małe banki spółdzielcze – aktywa o wartości do 100 mln zł, średnie banki spółdzielcze – aktywa o wartości
100 – 500 mln zł, duże banki spółdzielcze – aktywa o wartości większej niż 500 mln zł.
Źródło: NBP.

Struktura wyniku działalności bankowej banków spółdzielczych (tabela II) potwierdza,
że w znacznie większym stopniu niż banki komercyjne koncentrują się one na dostarczaniu tradycyjnych
produktów bankowych. W 2014 r. wynik odsetkowy stanowił ponad 75% wyniku działalności bankowej,
a dominująca część wyniku nieodsetkowego pochodziła z prowizji i opłat. Wysoki udział kosztów
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w wyniku z działalności banków spółdzielczych świadczy z kolei o ich relatywnie niskiej efektywności
(wskaźnik C/I na koniec roku wynosił 70%). Wynika ona z ograniczonych możliwości wykorzystania
ekonomii skali i niższego niż w innych bankach poziomu informatyzacji i komputeryzacji. Banki
spółdzielcze, gromadząc 7% aktywów sektora bankowego, zatrudniają ponad 21% ogółu jego
pracowników oraz posiadają ponad 38% jego placówek.
Tabela II. Wybrane wskaźniki operacyjne banków spółdzielczych (w %) w latach 2010-2014
2010

2011

2012

2013

2014

Odsetek przeciętnych aktywów
Wynik z tytułu odsetek

4,14

4,30

4,31

3,45

3,35

Wynik nieodsetkowy

1,58

1,43

1,28

1,13

1,06

- wynik z tytułu opłat i prowizji

1,51

1,35

1,23

1,10

1,02

- przychody z tytułu dywidend

0,03

0,03

0,01

0,00

0,00

- wynik z tytułu wyceny i działalności handlowej

1

0,04

0,05

0,04

0,03

0,08

Wynik działalności bankowej

5,71

5,73

5,59

4,58

4,42

Koszty działania banku

3,72

3,61

3,50

3,09

2,88

Amortyzacja

0,29

0,27

0,25

0,22

0,21

Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych

0,24

0,26

0,31

0,26

0,33

- w tym: kredytów ze stwierdzoną utratą wartości

0,24

0,26

0,31

0,26

0,24

Wynik finansowy brutto

1,44

1,55

1,51

1,03

0,98

Wynik finansowy netto

1,12

1,21

1,18

0,80

0,75

Odsetek wyniku z działalności
Wynik z tytułu odsetek

72,4

75,0

77,1

75,3

75,9

Wynik nieodsetkowy

27,6

25,0

22,9

24,7

24,1

- wynik z tytułu opłat i prowizji

26,4

23,7

22,0

24,0

22,9

- przychody z tytułu dywidend

0,5

0,5

0,2

0,0

0,0

- wynik z tytułu wyceny i działalności handlowej1

0,7

0,8

0,7

0,7

1,4

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Wynik działalności bankowej
Koszty działania banku

65,0

63,0

62,6

67,4

65,2

Amortyzacja

5,1

4,6

4,5

4,9

4,7

Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych

4,3

4,6

5,7

5,7

7,5

- w tym: kredytów ze stwierdzoną utratą wartości

4,3

4,6

5,6

5,5

7,4

Wynik finansowy brutto

25,1

27,0

27,1

22,5

22,1

Wynik finansowy netto

19,6

21,1

21,1

17,6

17,0

Odsetek przeciętnych funduszy podstawowych
Wynik finansowy brutto

15,1

16,2

15,7

10,8

10,8

Wynik finansowy netto

11,8

12,7

12,2

8,4

8,3

1

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.

W 2014 r. banki spółdzielcze poprawiły wynik finansowy netto (wzrost o 2,2%), co jednak przy istotnym
wzroście sumy bilansowej (o 8,5%) nie powstrzymało spadku zyskowności (spadek ROA o 0,05 pkt
proc.). Do poprawy wyniku finansowego przyczyniło się silne ograniczenie koszów odsetkowych
(o ok. 20%), m.in. dzięki obniżeniu oprocentowania depozytów terminowych i zmianie struktury
depozytów sektora niefinansowego (od 2013 r. wzrasta udział niskooprocentowanych depozytów
bieżących w całkowitej kwocie depozytów). Z kolei na zmniejszenie się przychodów odsetkowych
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banków spółdzielczych (o ok. 4%) istotny wpływ miała m.in. obniżka oprocentowania lokat w bankach
zrzeszających – m.in. pod naciskiem KNF, a także niższe przychody z tytułu kredytów preferencyjnych
(55% ogółu kredytów dla rolnictwa), dopłaty do których obliczane są na podstawie stopy redyskonta
weksli NBP. Zyski banków spółdzielczych obniżają rosnące koszty działania, w tym koszty pracownicze
(wzrost o 2%). Mogą one wynikać m.in. z ekspansji dużych banków spółdzielczych na rynki dużych
aglomeracji miejskich.
Małe banki spółdzielcze lokują w bankach zrzeszających średnio ponad dwukrotnie więcej środków niż
duże banki, co tworzy u nich największą ujemną lukę finansowania (wykres III, lewy panel).
Utrzymywanie wysokich kosztów operacyjnych przy bardziej niż w dużych bankach zawężającej się
marży odsetkowej obniża efektywność ich działania (wykres III, prawy panel).
Pogorszająca się zyskowność banków spółdzielczych, jak również wzrost konkurencji ze strony banków
komercyjnych i innych instytucji kredytowych, powodują ekspansję banków spółdzielczych na nowe
obszary działalności. Większe banki spółdzielcze wchodzą w linie biznesowe będące dotychczas domeną
banków komercyjnych (np. finansowanie większych niż dotychczas przedsiębiorstw). W wielu
przypadkach banki spółdzielcze nie dysponują odpowiednio rozwiniętymi modelami zarządzania
ryzykiem, co jest jedną z przyczyn pogorszenia się jakości portfela kredytowego (wykres IV, prawy
panel). W 2014 r. odpisy na rezerwy z tytułu utraty wartości kredytów wzrosły o ponad 40%. Najniższą
jakością charakteryzował się portfel kredytów dla przedsiębiorstw, w którym udział kredytów
z rozpoznaną utratą wartości wzrósł najsilniej (o 2 pkt proc.) i był najwyższy spośród wszystkich
rodzajów kredytów.
Wykres IV. Dynamika (lewy panel) oraz wskaźnik kredytów zagrożonych (prawy panel) w bankach
spółdzielczych w latach 2010-2014
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Źródło: NBP.

W 2014 r. łączny współczynnik kapitałowy i współczynnik kapitału Tier I banków spółdzielczych
przewyższały o około 1 pkt proc. wartości tych współczynników dla sektora bankowego (odpowiednio
15,7% i 14,6% na koniec 2014 r.). Mniejsze banki charakteryzowały się wyższymi współczynnikami
wypłacalności, na co wpływała większa skala lokat w bankach zrzeszających (lokaty te charakteryzują
się niższymi wagami ryzyka niż kredyty dla sektora niefinansowego).
Wskazane wyżej cechy modelu biznesowego banków spółdzielczych wymagają zmian sposobu
działania zrzeszeń. Potrzeba zmian wynika również z nowych wymogów kapitałowych
i płynnościowych wprowadzonych przez regulacje CRDIV/CRR. Fundusz udziałowy w bankach
spółdzielczych, z którego środki mogą być bez ograniczeń wypłacone udziałowcom, nie jest w świetle
nowych regulacji uznawany za kategorię kapitału do ustalania adekwatności kapitałowej banku.
Dotychczasowa możliwość zaliczania tego funduszu do kapitału regulacyjnego będzie stopniowo
ograniczana do 2021 r. Konstrukcja nowej normy płynności krótkoterminowej (Liquidity Coverage
Requirement, LCR), wchodząca w życie od 1 października 2015 r., nie zezwala bankom spółdzielczym na
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wliczanie do wysoce płynnych aktywów 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 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 sobie płynność i wypłacalność3.
Banki spółdzielcze mają status prawny spółdzielni.. Ich działalność regulowana jest m.in. ustawą z dnia 7 grudnia 2000 r.
o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz.U. z 2000 r. nr 119 z pózn. zm.),
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1376 z pózn. zm.) oraz – w zakresie
nieuregulowanym tymi ustawami – ustawą z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r. nr 188, poz.
1848 z pózn. zm.).
2 Banki spółdzielcze, których kapitał założycielski wynosi co najmniej równowartość 5 mln euro, nie są zobowiązane do
funkcjonowania w ramach zrzeszenia. Jedynym bankiem spółdzielczym, który od 2002 roku funkcjonuje jako samodzielny,
jest Krakowski Bank Spółdzielczy.
3 Więcej na temat wpływu zmian regulacyjnych na sektor bankowości spółdzielczej w Raporcie o stabilności systemu
finansowego. Lipiec 2015, Warszawa 2015, NBP, ramka 4.
1
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4.2. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe
W 2014 r. w sektorze spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych prowadzone były
procesy restrukturyzacyjne. Nowelizacja ustawy o skok z 2013 r.135 wyposażyła KNF i BFG
w instrumenty pozwalające na restrukturyzację kas, których sytuacja finansowa stwarza
zagrożenie kontynuacji ich działalności136. W ramach tych procesów w 2014 r. nastąpiło
połączenie dwóch kas137, dwie kasy zostały przejęte przez banki komercyjne138, a w przypadku
kolejnych dwóch KNF podjęła decyzję o zawieszeniu ich działalności139. Na koniec 2014 r. 41 kas
było objętych postępowaniami naprawczymi, z których 7 kas uzyskało od KNF akceptację
opracowanych programów naprawczych.
Wykres 4.2.1. Rozwój sieci SKOK oraz liczba członków w latach 2007-2014
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W rezultacie procesów restrukturyzacyjnych skala działalności sektora uległa ograniczeniu. Na
koniec 2014 r. działalność operacyjną prowadziło 50 kas140, tj. o 5 mniej niż na koniec roku

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).
136 W 2014 r. kontynuowano proces wprowadzania zmian regulacyjnych dotyczących działalności kas. Część
wydanych rozporządzeń stanowiła nowelizację aktów już wcześniej obowiązujących. Szerzej na temat zmian
w regulacjach, dotyczących funkcjonowania sektora, w rozdziale 2.
137 30 września 2014 r. SKOK Dziedzice została przyłączona do SKOK Szopienice.
138 SKOK im. św. Jana z Kęt została 1 września 2014 r. przejęta przez Alior Bank SA, zaś SKOK im. M. Kopernika
z dniem 22 grudnia 2014 r. przez Bank Pekao SA.
139 Zawieszenie działalności SKOK Wspólnota nastąpiło z dniem 18 lipca 2014 r., a upadłość została ogłoszona
przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku we wrześniu 2014 r. Zawieszenie działalności SKOK
w Wołominie nastąpiło z dniem 11 grudnia 2014 r.
140 W niniejszym rozdziale prezentowane są informacje finansowe kas, które na dany okres sprawozdawczy
prowadziły działalność operacyjną.
135
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poprzedniego, zaś liczba ich placówek zmniejszyła się do 1,6 tysiąca. Liczba członków kas spadła
o 469 tysięcy i na koniec 2014 r. wynosiła 2 185 tysięcy (wykres 4.2.1).
W porównaniu z sektorem bankowym skala działalności kas była niewielka. Relacja aktywów
kas prowadzących działalność operacyjną na koniec 2014 r. do aktywów systemu bankowego
wynosiła 0,9%, zaś kredyty i depozyty sektora niefinansowego w kasach odpowiadały 0,9%
kredytów i 1,5% depozytów podmiotów niefinansowych w bankach. W sektorze SKOK
utrzymywał się wysoki poziom koncentracji. Udział trzech największych kas w aktywach
wynosił około 64%, a w przypadku kredytów i depozytów około 63%.
Zmiany aktywów i pasywów kas
Konsekwencją działań restrukturyzacyjnych było znaczne zmniejszenie wartości aktywów
sektora. W ciągu 2014 r. aktywa kas zmniejszyły się o około 27% (tj. o 5,0 mld zł) i na koniec roku
wynosiły łącznie 13,7 mld zł (wykres 4.2.2). W tym samym okresie aktywa sektora bankowego
wzrosły o 8,8%. Spadek aktywów sektora SKOK wynikał głównie z zakończenia działalności
operacyjnej przez 4 kasy141.
Wykres 4.2.2. Aktywa SKOK-ów w latach 2007-2014
mld zł
20
22,7

18

29,0
31,1

%
32
23,2

26

21,2

16
14

20

12

9,6

11,7

14

11,0

10,6

15,8

7,8
8,8

10

4,3

2,1

8

2

4,1

8

-4

6

-10

4

-16

2
0

7,3

9,4

11,6

14,1

15,6

16,8

18,7

-26,6
13,7

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Aktywa SKOK - lewa oś

Tempo wzrostu aktywów SKOK - prawa oś

-22
-28

Tempo wzrostu aktywów sektora bankowego - prawa oś

Źródło: KNF, NBP.

Spadkowi wartości aktywów towarzyszyła zmiana ich struktury. Podstawową kategorią
pozostały kredyty i pożyczki, które na koniec 2014 r. stanowiły 53,1% aktywów (o 3,1 pkt proc.
mniej niż w roku poprzednim). W tym samym okresie udział lokat kas w Kasie Krajowej
zmniejszył się o 2,2 pkt proc. do 13,4%. Istotnie zwiększyło się natomiast znaczenie akcji
i udziałów. Na koniec 2014 r. stanowiły one 10,5% aktywów tj. o 3,6 pkt proc. więcej niż
w poprzednim roku. Było to wynikiem objęcia przez niektóre kasy udziałów i akcji nowo

Porównując aktywa 50 kas działających na koniec 2014 r. z aktywami tych kas na koniec 2013 r. - obniżyły się
one o 7,73%, tj. o około 1,1 mld zł.

141
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utworzonych spółek celowych w zamian za aport w postaci wybranych składników majątku kas
oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zauważalną zmianą było także zmniejszenie o 2,7
pkt proc. udziału dłużnych papierów wartościowych, które na koniec roku stanowiły 1,2%
aktywów. Spadek ten spowodowany był aktualizacją wartości skryptów dłużnych oraz zamianą
części tych papierów na akcje lub udziały spółek prawa handlowego.
Portfel kredytowy kas zmniejszył się oraz zmienił swoją strukturę przedmiotową. W 2014 r.
wartość kredytów netto spadła o 3,2 mld zł tj. o 30,1% i na koniec roku wynosiła 7,3 mld zł.
Najistotniejszą przyczyną spadku wartości portfela było zmniejszenie liczby kas prowadzących
działalności operacyjną142. Na koniec 2014 r. głównym składnikiem portfela kredytowego były
kredyty konsumpcyjne (78,4%), a ich udział zwiększył się o 19 pkt proc. Kredyty na
nieruchomości stanowiły 18,3% wartości portfela i w ich przypadku nastąpił spadek o 19,1 pkt
proc.143. Należności od osób prywatnych - podobnie jak w poprzednich latach stanowiły ponad
98% kredytów i pożyczek. W ujęciu terminowym, w portfelu kredytowym nadal dominowały
należności z rezydualnym terminem zapadalności powyżej 12 miesięcy (ok. 72%), przy czym
kredyty udzielone na okres powyżej 5 lat stanowiły ponad połowę wartości całego portfela. Pod
względem wartości, ok. 70% należności to kredyty i pożyczki o wartości do 50 tys. zł. Zwraca
uwagę znaczący udział pożyczek i kredytów przekraczających 100 tys. zł, wynoszący 10,3%.
Jakość portfela kredytowego kas była w dalszym ciągu niska. Dzięki sprzedaży wierzytelności
oraz zmniejszeniu liczby kas prowadzących działalność operacyjną wartość należności
przeterminowanych144 spadła (z 3 mld zł do 2,3 mld zł), ale ich udział w portfelu kredytowym nie
zmienił się istotnie145. Na koniec 2014 r. kredyty przeterminowane stanowiły ok. 25% portfela ,tj.
o niecałe 2 pkt proc. więcej niż na koniec 2013 r. Należy jednak wskazać, że gdyby nie transakcje
sprzedaży wierzytelności wskaźnik ten byłby wyższy. Wśród kredytów przeterminowanych
największy udział miały kredyty z opóźnieniem w spłacie powyżej 12 miesięcy, które stanowiły
około

20%

portfela

kredytowego.

Kredyty

konsumpcyjne

stanowiły

58%

kredytów

przeterminowanych, zaś kredyty na nieruchomości 37%. Utworzone przez kasy odpisy
aktualizujące wartość należności wyniosły na koniec 2014 r. 1,9 mld zł.

Porównując kredyty netto kas prowadzących działalność operacyjną na koniec 2014 r. z ich kredytami na
koniec 2013 r. ich wartość obniżyła się o 0,5 mld zł, czyli o 6%.
143 Znaczące zmiany w strukturze kredytów (obserwowane również w 2013 r.) były wynikiem przesunięcia
pomiędzy portfelami części należności ze względu na ich niewłaściwą klasyfikację w poprzednich okresach.
Porównując strukturę przedmiotową portfela kas prowadzących działalność operacyjną na koniec 2014 r.
z portfelem tych kas na koniec 2013 r. zmiany byłyby mniejsze, ale również znaczące - w przypadku kredytów
konsumpcyjnych wzrost o 13,2 pkt proc. a w przypadku kredytów na nieruchomości spadek o 12,6 pkt proc.
144 Opóźnienie w spłacie należności powyżej 3 miesięcy.
145 Zmniejszeniu portfela należności zagrożonych towarzyszyło zmniejszenie całego portfela.
142
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Głównym źródłem finansowania działalności kas są depozyty (91,2% sumy bilansowej), ale ich
wartość w ostatnim roku istotnie zmniejszyła się. W latach 2012-2013 roczne tempo wzrostu
depozytów w kasach znacznie przekraczało tempo wzrostu depozytów w sektorze bankowym
(wykres 4.2.3). W rezultacie procesów restrukturyzacyjnych oraz odpływu części depozytów
z kas kontynuujących działalność, ich wartość w 2014 r. zmniejszyła się o 28,2% tj. o ok. 5 mld zł
(z tego ok. 4 mld zł na skutek upadłości oraz przejęcia kas przez banki)146 i na koniec roku
wyniosła 12,7 mld zł.
Struktura depozytów nie zmieniła się. Na koniec 2014 r. nadal 80% stanowiły depozyty
terminowe, a wśród nich dominowały depozyty o pierwotnym terminie wymagalności powyżej
6 miesięcy. Około 30% ogółem zgromadzonych depozytów stanowiły depozyty o wartości
powyżej 100 tys. zł.
Wykres 4.2.3. Depozyty członków SKOK-ów w latach 2007-2014
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Wyniki finansowe kas i adekwatność kapitałowa
Sektor SKOK w 2014 r. generował straty i na koniec roku wykazał ujemny wynik finansowy
w wysokości -142,5 mln zł. Znaczący wpływ na niski poziom wyniku finansowego miała
pogarszająca się jakość aktywów (konieczność tworzenia odpisów aktualizujących) oraz
zmniejszenie przychodów odsetkowych, wynikające m.in. z malejących stóp procentowych.
Sytuacja kapitałowa SKOK-ów była trudna, a wartość funduszy własnych nieadekwatna do skali
prowadzonej działalności. Fundusze własne wykazywane przez kasy na koniec 2014 r. wyniosły
52,1 mln zł, a współczynnik wypłacalności 0,41%. Po uwzględnieniu wyników inspekcji wartość
funduszy własnych na koniec 2014 r. byłaby ujemna i wyniosłaby -579 mln zł, natomiast

Porównując depozyty kas prowadzących działalność na koniec 2014 r. z ich depozytami na koniec 2013 r.
obniżyły się one o ok. 1 mld zł.
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współczynnik wypłacalności spadłby do -4,81%. Ustalenia inspekcji co do nieprawidłowości
w wycenie aktywów potwierdziły dodatkowe badania audytorskie zatwierdzonych sprawozdań
finansowych za 2013 r.
Ramka 4.2.1. Unie kredytowe na świecie
Unie kredytowe (credit unions) są instytucjami finansowymi zorganizowanymi na zasadach
spółdzielczych i stąd wynika ich specyfika oraz zakres funkcjonowania. Spółdzielczość kredytowa
zaczęła rozwijać się w II połowie XIX wieku w Europie Zachodniej, gdzie zaczęły powstać kasy
pożyczkowe propagowane przez Friedricha Wilhelma Raiffeisena oraz Franza Hermana Schultze’a.
Głównym impulsem do tworzenia na rynku usług finansowych tego typu instytucji była chęć
przeciwstawienia się ubóstwu oraz lichwie hamującej rozwój rzemiosła, niewielkich producentów, czy
też kupców1. Aby zapewnić osobom uboższym dostęp do tanich, prostych i szybkich źródeł
finansowania zaczęto w XVII wieku organizować spółdzielnie kredytowe. W Polsce odpowiednikami
unii kredytowych są spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK-i).
Członkostwo w unii kredytowej opiera się na więzi członkowskiej2, a każdy członek bez względu na
liczbę i wartość posiadanych udziałów ma jeden głos na walnym zgromadzeniu. Więź członkowska
w spółdzielni jest podstawą jej funkcjonowania i wynikać może między innymi ze wspólnego: miejsca
zamieszkania, wykonywanego zawodu lub profesji, statusu materialnego, czy przynależności
organizacyjnej3. Spółdzielnie prowadzą działalność na zasadach non profit, lecz koncentrują się na
realizacji potrzeb gospodarczych, społecznych i kulturalnych jej członków oraz rozwoju obszarów, na
których funkcjonują. Spółdzielnie kredytowe mają zamknięty charakter, a w swojej działalności
opierają się na zasadach samopomocy i wzajemnego zaufania 4.
Unie kredytowe, jako przykład spółdzielni finansowej, zapewniają dostęp do podstawowych usług
finansowych, przede wszystkim w zakresie gromadzenia oszczędności, udzielania kredytów
i pożyczek oraz świadczenia innych usług na rzecz swoich klientów, którzy są jednocześnie członkami
spółdzielni i ich właścicielami. Unie kredytowe prowadzą działalność przede wszystkim na terenach
słabo zurbanizowanych, w małych miastach oraz na obszarach o niższym poziomie rozwoju
społeczno-gospodarczego. Są przykładem lokalnych instytucji finansowych5 o niewielkim poziomie
wyposażenia kapitałowego, niskim poziomie zatrudnienia oraz podstawowym zakresie oferty
produktowo-usługowej. Prowadzenie działalności przez unie kredytowe w oparciu o zasadę
samopomocy sprawia, że koszty ich usług są niższe, bardziej atrakcyjne dla klientów a przez to
instytucje te są konkurencyjne na rynku, zwłaszcza w porównaniu do innych, komercyjnych instytucji
finansowych. Specyfiką unii kredytowych jest funkcjonowanie w oparciu o zasadę samofinansowania,
co oznacza, że udzielają pożyczek przede wszystkim ze zgromadzonych depozytów i w niewielkim
zakresie są uczestnikami transakcji na rynkach finansowych. Aby zminimalizować ryzyko upadłości,
unie kredytowe inwestują wolne środki jedynie w bezpieczne instrumenty rynku pieniężnego bądź
kapitałowego np. bony i obligacje skarbowe6.
Podstawową grupę klientów unii kredytowych stanowią osoby o niskich dochodach i ubogie, których
potrzeby w zakresie wykorzystywania zewnętrznych źródeł finansowania są dość ograniczone
i wykorzystywane w niewielkim zakresie. Pomimo tego, w wielu krajach na świecie unie kredytowe
odgrywają istotną rolę w funkcjonowaniu i organizacji systemu finansowego, uzyskując wysoki udział
w rynku podstawowych usług depozytowo-kredytowych. Tego typu instytucje są trwałym elementem
systemu finansowego, który uzupełnia ofertę bankową.
Według danych WOCCU7 na koniec 2014 roku 57 480 unii kredytowych prowadziło swoją działalność
operacyjna na 6 kontynentach w 105 krajach, skupiając ponad 217 mln członków. W stosunku do roku
poprzedniego jest to wzrost o kolejne blisko 10 mln członków. Średnio jedna unia kredytowa zrzeszała
3 781 członków. Jednak w krajach o wyższym wskaźniku zaludnienia średnia liczba członków w unii
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kredytowej jest znacznie wyższa, np. w Indiach – 12 586, czy Meksyku – 36 203. W Polsce średnia
liczba członków w SKOK wynosiła 42 159, co stanowi ponad 11-krotnie większą liczbę członków, niż
średnia na świecie. Wartość aktywów unii kredytowych na świecie na koniec 2014 roku wynosiła 1,792
bln USD, zgromadzonych oszczędności 1,440 bln USD a udzielonych kredytów i pożyczek - 1,202 bln
USD.
W latach 2007-2014, czyli w okresie który charakteryzował się zaburzeniami na globalnym rynku
finansowym, liczba unii kredytowych na świecie zwiększyła się o 8 346 a liczba członków wzrosła
o blisko 40 mln członków (wzrost o 22,5%). W tym samym czasie o 51,7% wzrosła również wartość
aktywów. Według prognoz WOCCU do 2020 roku liczba członków unii kredytowych powinna
osiągnąć poziom ponad 260 mln osób.
Pomimo, iż kolebką rozwoju spółdzielczości kredytowej na świecie była Europa Zachodnia, to wysoki
udział w rynku odnotowują unie kredytowej w Ameryce Północnej (USA i Kanada). Łącznie
w Ameryce Północnej na koniec 2014 roku funkcjonowało 7 093 unie kredytowe, zrzeszające ponad
110 mln osób, co oznacza, że średnio na jedną unię kredytową przypadało ponad 15,7 tys. osób.
W Europie najwięcej unii kredytowych jest na Ukrainie - 589, w Irlandii - 479 i w Wielkiej Brytanii 365.
Wykres I. Aktywa, liczba unii kredytowych i ich członków na świecie w latach 2007-2014
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Jedną z podstawowych miar oceny skali i zakresu działalności unii kredytowych jest wskaźnik
penetracji8. Przeciętna wartość wskaźnika penetracji dla unii kredytowych na świecie wynosi 8,2%.
Jednak w wielu krajach klienci chętnie korzystają z usług tego typu instytucji finansowych, np.
w Irlandii wskaźnik penetracji wynosi ok. 75%, w USA – 47,6%, a w Kanadzie – 43,2%, w Polsce –
8,1%.
Zasady bieżącego funkcjonowania i organizacji wewnętrznej unii kredytowych na świecie nie mają
charakteru jednolitego i powszechnego. Dlatego m.in., w każdym z krajów Unii Europejskiej
występują odrębne, specyficzne przepisy regulujące ich bieżącą działalność 9 a także ograniczające
ryzyko funkcjonowania unii kredytowych na rynku usług finansowych. Dotyczą one między innymi
procedury rejestracji, zasad świadczenia usług finansowych na rzecz członków, prowadzenia
dokumentacji itd10. Normy związane z bezpieczeństwem funkcjonowania dla unii kredytowych
ustalają władze krajowego sprawujące nadzór na rynkiem finansowym.
Podobnie jak inne instytucje finansowe, unie kredytowe również doświadczają kryzysów11. W wyniku
złego zarządzania, nieadekwatnej oceny ryzyka oraz braku nadzoru instytucjonalnego w latach 20002002 w Czechach w sektorze unii kredytowych wystąpił kryzys, który znacznie ograniczył aktywność
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rynkową tych instytucji oraz ograniczył ich rolę i znaczenie na rynku. W latach 2009-2011 nastąpił
dalszy spadek liczby członków unii kredytowych (z 47 952 do 34 003) a wskaźnik penetracji rynku
wynosił 0,3%12. Poważne kryzysy w sektorze unii kredytowych wystąpiły także w Irlandii, Wielkiej
Brytanii i w USA. W odpowiedzi na kryzys w sektorze unii kredytowych w USA13 w latach 1993-1994
wprowadzono nowe regulacje prawne ograniczające ryzyko ich funkcjonowania. Podobne działania
naprawcze pod koniec pierwszej dekady XXI wieku wprowadzono także m.in. w Irlandii14 i na
Litwie15.
1 E.

Gostomski., Europejskie banki spółdzielcze, „Gazeta Bankowa”, 2006, nr 46, s. 12.
Zasady przynależności członkowskiej są uregulowane indywidualnie dla każdej spółdzielni poprzez statut, w którym
określona jest wartość jednego udziału i minimalna ich liczba wymagana do uzyskania statusu członka spółdzielni.
Statut spółdzielni (oprócz regulacji prawnych) jest podstawowym aktem prawnym regulującym jej działalność.
3 W USA unie kredytowe klasyfikowane są ze względu na więzi łączące członków spółdzielni i dzieli się na: (1) unie
kredytowe oparte na ścisłych więziach (single common bond credit unions), w tym: zakładowe unie kredytowe
(occupational credit unions), związkowe unie kredytowe (associational credit unions) i unie społeczności lokalnych
(community credit unions), (2) unie kredytowe na rzecz rozwoju społeczności lokalnych (community developmnets credit
unions), (3) unie kredytowe oparte na luźnych relacjach między członkami (multiple common bond credit unions). Por.:
Chartering and Field of Membership Manual, National Credit Union Administration, NCUA 8007/M6001, March 2003, oraz
Credit Union Report, Year End 2014, CUNA, Washington (DC) 2015.
4 D. G. McKillop, J. O. S. Wilson, Credit Unions as Cooperative Unions: Distinctiveness, Performance and Prospects, Working
Papers in Responsible Banking and Finance, Nr 15 (003)/2015.
5 Lokalny charakter spółdzielni kredytowych przejawia się między innymi w tym, że możliwe jest ograniczenie obszaru
terytorialnej działalności unii kredytowych (jak np. w USA czy w Kanadzie).
6 Przegląd zasad i praktyki działania wybranych systemów unii kredytowych i spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych
w Polsce., Warszawa 2008, KNF, s.3. Odejście przez unie kredytowe od zasady bezpiecznego inwestowania nadwyżek
finansowych głównie w papiery skarbowe powoduje, że instytucje te narażone są na wyższe ryzyko, co stanowić może
istotne źródło kryzysu.
7 http://www.woccu.org/about/intlcusystem (dane z dnia 20 sierpnia 2015 r.).
8 Wskaźnik penetracji to relacja liczby członków spółdzielni kredytowych do liczby mieszkańców w wieku 15-64 lata.
9 Odrębne regulacje dla unii kredytowych występują także w innych krajach na świecie. Jednym z przykładów są kasy
kredytowe Desjardins w Kanadzie. Prowadzą one swoja działalność na podstawie regulacji Quebec Savings and Credit
Unions Act z 1988 roku, która w zasadniczym kształcie zakresie została znowelizowana w 1999 r.
10 Przegląd zasad i praktyki działania wybranych systemów unii kredytowych i spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych
w Polsce, Warszawa 2008, KNF, s. 5.
11 K. Bauer, The corporate credit union crisis: Does it call for reform or re-engineering, Journal of Banking Regulation 16(2)/2015,
s. 89-105.
12 Czech Republic: Technical Note on Selected Issues on the Credit Union Sector IMF Country, Report No. 12/176, International
Monetary Fund 2012.
13 National credit union administration office of inspector general material loss review of U.S., Central Federal Credit Union,
Report OIG-10-17, October 2010.
14 Credit Union Regulation, Spotlight No.1/ 2011.
15 Annual Report of the Bank of Lithuania 2014, Vilnius 2015.
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4.3. Instytucje niebankowe świadczące usługi finansowe
4.3.1. Leasing
W Polsce leasing jest najchętniej wykorzystywanym przez małe i średnie przedsiębiorstwa
pozabankowym źródłem kapitału obcego. Do sięgania po tę formę zewnętrznego finansowania
skłania je przede wszystkim: brak konieczności angażowania środków finansowych w celu
nabycia aktywów rzeczowych, ustanawiania zabezpieczeń, uproszczone procedury związane
z zawarciem umowy leasingu, możliwość optymalizacji podatkowej oraz kompleksowa obsługa
przedmiotu leasingu. Wartość obrotów na rynku leasingu zależy od koniunktury w gospodarce.
Wraz z poprawą warunków makroekonomicznych aktywność na rynku leasingu rośnie,
ponieważ zwiększa się skłonność przedsiębiorstw do podejmowania inwestycji.
Wielkość rynku
Według danych ZPL w 2014 r. na rynku leasingu w Polsce nastąpiło przyspieszenie tempa
wzrostu obrotów (21,2% w porównaniu z 13,1% rok wcześniej)147. Było to spowodowane
zarówno wystąpieniem czynnika jednorazowego w postaci zmiany obowiązujących przepisów
w zakresie podatku VAT, jak i dobrą sytuacją finansową przedsiębiorstw oraz ich rosnącymi
nakładami na środki trwałe. Przedsiębiorstwa częściej niż w 2013 r. angażowały środki
finansowe w rozbudowę potencjału produkcyjnego i w rezultacie zwiększały zapotrzebowanie
na nowe maszyny i urządzenia.
Leasingobiorcy pozyskali od spółek leasingowych 42,8 mld zł (wykres 4.3.1), przy czym 84,9% tej
kwoty dotyczyło umów leasingowych, a pozostałe 15,1% pożyczek udzielanych na zakup
określonych środków trwałych. Pożyczki w spółkach leasingowych nadal zaciągali przede
wszystkim rolnicy. Coraz częściej w ten sposób finansowano także zakup samochodów
osobowych oraz pojazdów z homologacją ciężarową o dopuszczalnej masie do 3,5t. Wartość
portfela aktywnych umów leasingu na koniec 2014 r. wynosiła 76,1 mld zł (o 11,6 mld zł więcej
niż rok wcześniej).

Dane o rynku usług leasingowych w Polsce wykorzystane w niniejszym opracowaniu pochodzą ze Związku
Polskiego Leasingu (ZPL) oraz z Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). ZPL gromadzi dane od spółek
leasingowych zrzeszonych w tej organizacji (dane ZPL za 2014 r. dotyczyły transakcji 30 podmiotów). ZPL
publikuje także własne szacunki obrotów dla całego rynku leasingu w Polsce. W badaniu GUS Działalność
przedsiębiorstw leasingowych w 2014 r., Warszawa 2015, wzięło udział 116 podmiotów świadczących usługi
leasingu. W przypadku 25 badanych firm leasing był jedynym rodzajem działalności, w 49 dominującym,
a w 42 stanowił jedynie usługę dodatkową. Spośród badanych podmiotów 57 posiadało akcjonariuszy
zagranicznych, w tym w 50 firmach ich udział w kapitale zakładowym był dominujący.

147
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Wykres 4.3.1. Wartość aktywów oddanych w leasing oraz sfinansowanych pożyczkami
udzielonymi przez spółki leasingowe w Polsce w latach 2011-2014
mld zł
50

%
3,5

40

6,5

3,0

5,1
30

3,4

4,3

27,7

26,9

2,5

20

36,3

2,0

30,2

10

1,5

0

1,0
2011
2012
2013
Wartość pożyczek udzielonych przez spółki leasingowe - lewa oś

2014

Wartość aktywów oddanych w leasing - lewa oś
Wartość pożyczek udzielonych przez spółki leasingowe i aktywów oddanych w leasing /PKB - prawa oś

Źródło: ZPL, GUS.

Podmioty objęte badaniem GUS zawarły w 2014 r. umowy leasingu o wartości 34,3 mld zł. Liczba
klientów tych firm wyniosła 167 tys. 584, tj. o 25 tys. 763 podmioty więcej niż rok wcześniej.
Leasingobiorcami były przede wszystkim przedsiębiorstwa (152 tys. 113). W analizowanym
okresie zawarły one nowe umowy leasingowe o wartości 31,1 mld zł. Z leasingu najchętniej
korzystały podmioty prowadzące działalność w branżach: handel hurtowy i detaliczny, naprawa
pojazdów samochodowych, transport i gospodarka magazynowa, przetwórstwo przemysłowe.
Gospodarstwa domowe rzadziej sięgały po leasing. Nowe umowy podpisały 15 tys. 292
gospodarstwa, a ich wartość wyniosła 1,5 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 2014 r. zawarł
umowy o wartości 3,7 mld zł. Na kolejnych miejscach znajdowały się podmioty powiązane
kapitałowo z bankami: Raiffeisen Leasing Polska (3,3 mld zł), mLeasing (3,2 mld zł) i BZ WBK
Leasing (2,8 mld zł).
Większość firm leasingowych finansuje swoją działalność głównie kredytami udzielanymi
najczęściej przez bank z tej samej grupy kapitałowej. Według danych GUS na koniec 2014 r.
udział kredytów w strukturze źródeł finansowania firm leasingowych wyniósł 77,5%,
a finansowania własnego 8,3%. Niektóre podmioty wykorzystywały 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 około 440 mln zł. Spółki leasingowe
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korzystały także z rynkowych źródeł finansowania. W 2014 r. cztery podmioty wprowadziły na
rynek (w trybie oferty niepublicznej) obligacje o łącznej wartości 459,1 mln zł148.
Struktura leasingowanych aktywów
Podobnie jak w poprzednich latach leasingobiorcy najczęściej korzystali z leasingu finansowego
(na koniec 2014 r. 80,3% klientów). W strukturze aktywów finansowanych przez spółki
leasingowe dominowały środki ruchome (tabela 4.3.1), a wśród nich środki transportu
drogowego. W 2014 r. samochody stanowiły blisko 62% wartości wszystkich aktywów oddanych
w leasing. Tempo wzrostu wartości transakcji w tym segmencie rynku leasingu było ponownie
wysokie i wyniosło 28%.
Tabela 4.3.1. Aktywa sfinansowane przez spółki leasingowe w latach 2011-2014
Wartość (w mld zł)

Struktura (w %)

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Środki ruchome, w tym:

29,5

29,8

33,7

41,6

94,8

95,5

95,5

97,2

- maszyny i urządzenia

10,8

11,1

11,5

13,6

34,7

35,6

32,6

31,8

- komputery i sprzęt biurowy

0,6

0,5

0,6

0,6

1,9

1,6

1,7

1,4

- środki transportu kolejowego,
powietrznego, wodnego

0,9

0,9

0,6

0,5

3,0

2,9

1,7

1,2

16,9

16,9

20,7

26,5

54,2

54,2

58,6

61,9

7,2

7,5

8,9

11,1

23,2

24,0

25,2

25,9

Nieruchomości

1,6

1,4

1,6

1,2

Środki ruchome i nieruchomości ogółem

31,1

31,2

35,3

42,8

- środki transportu drogowego, w tym:
- samochody osobowe

5,2

4,5

4,5

2,8

100,0

100,0

100,0

100,0

Źródło: ZPL.

Leasingodawcy odnotowali największe obroty w I kwartale roku, tj. w okresie obowiązywania
przepisów przejściowych umożliwiających leasingobiorcom pełne odliczenie podatku VAT od
opłat związanych z leasingiem pojazdów z homologacją ciężarową o dopuszczalnej masie do
3,5 t149. W tym okresie, zgodnie z danymi ZPL, w leasing zostało oddanych blisko 18 tys. takich
pojazdów, a w ciągu całego roku 40,2 tys. W 2014 r. obserwowano także dalszy wzrost
zainteresowania usługami leasingu floty samochodowej.

Na podstawie danych Fitch Polska SA.
Prawo do pełnego odliczenia podatku VAT od opłat związanych z leasingiem aut z homologacją ciężarową,
odpowiednią ładownością i liczbą miejsc obowiązywało od 1 stycznia 2014 r. w związku z wejściem w życie art.
1 pkt 12 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy
o transporcie drogowym (Dz.U. z 2010 r., nr 247, poz. 1652). Ograniczenie tego prawa nastąpiło 1 kwietnia
2014 r. wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 312). Od tego dnia, aby skorzystać z pełnego odliczenia
podatku VAT, leasingobiorca musi spełnić określone warunki (tj. zgłosić pojazd w urzędzie skarbowym,
prowadzić szczegółową ewidencję przebiegu), a samochód będący przedmiotem leasingu musi być
wykorzystywany wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej leasingobiorcy.

148
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W strukturze aktywów sfinansowanych przez spółki leasingowe znaczny udział (31,8%) miały
maszyny i urządzenia. Rozwojowi tego segmentu rynku leasingu sprzyjało większe niż w 2013 r.
zaangażowanie przedsiębiorstw w rozbudowę parku maszynowego. Najwyższą dynamikę
obrotów odnotowano w kategorii leasingu maszyn budowlanych, co było związane z poprawą
koniunktury w budownictwie.
Nadal mało popularny w Polsce był leasing nieruchomości. Według danych ZPL w 2014 r. spółki
leasingowe sfinansowały jedynie 136 obiektów (304 rok wcześniej), co znalazło odzwierciedlenie
w spadku obrotów w tym segmencie. Z tej formy finansowania korzystały przede wszystkim
duże przedsiębiorstwa, o czym może świadczyć wysoka średnia wartość umowy leasingu (około
9 mln zł). Grono potencjalnych korzystających z leasingu nieruchomości było ograniczone przez
samych leasingodawców, którzy – ze względu na czasochłonność oraz kosztochłonność procesu
przygotowania takich umów – preferują nieruchomości o wysokiej wartości.
W 2014 r. nie odnotowano istotnego wzrostu zainteresowania leasingiem konsumenckim, który
jest kierowany do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Usługę tę
oferowało tylko kilka spółek leasingowych. W związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez
środowisko leasingodawców dotyczącymi katalogu usług, które powinny podlegać regulacjom
wynikającym z ustawy o kredycie konsumenckim, doprecyzowano zawarte w tej ustawie
przepisy dotyczące leasingu150. Od 1 stycznia 2015 r. spod reżimu tej ustawy zostały wyłączone
umowy leasingu, które nie przewidują obowiązku nabycia przedmiotu umowy przez
konsumenta. Zawierając takie umowy, leasingodawcy nie będą zatem musieli spełniać
określonych w tej ustawie obowiązków dotyczących m.in. oceny zdolności kredytowej
konsumenta. Wspomniana zmiana przepisów zwiększa pewność prawną umów leasingu
konsumenckiego, ale jest mało prawdopodobne, aby miała duży wpływ na rozwój tej usługi
w Polsce. Wydaje się, że istotną barierą rozwoju tego rodzaju leasingu pozostaje mentalność
konsumentów oraz preferowanie przez nich form finansowania, które pozwalają przenieść na
nich własność nabywanego aktywa (np. kredyt lub pożyczka).
Zdecydowana większość umów leasingowych nadal była zawierana na okres od dwóch do
pięciu lat (82,3% wartości wszystkich transakcji z 2014 r.). Umowy podpisywane na krótszy okres
dotyczyły głównie leasingu środków transportu drogowego, natomiast kontrakty o terminie
przekraczającym pięć lat stosowano najczęściej w odniesieniu do leasingu maszyn i urządzeń
przemysłowych. Nadal dominowały transakcje w złotych; stanowiły one 75,2% wartości obrotów
na rynku leasingu w 2014 r.

Art. 29 ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 r.,
poz. 1662) wprowadzający zmiany do art. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (tekst
jednolity, Dz.U. z 2014 r., poz. 1497).
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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
wykorzystywany przez przedsiębiorstwa jako sposób skrócenia cyklu regulowania należności
oraz zabezpieczania się przed niewypłacalnością kontrahentów (faktoring bez regresu).
Wielkość rynku
W 2014 r. rynek faktoringu w Polsce nadal dynamicznie się rozwijał151. Według danych GUS
obroty krajowych podmiotów świadczących usługi faktoringowe wzrosły o 15,3%, osiągając
wartość 152,7 mld zł (wykres 4.3.2). W analizowanym okresie krajowi faktorzy wykupili 6,7 mln
faktur, tj. blisko 1,2 mln więcej niż w 2013 r. Relacja obrotów faktorów do PKB wyniosła 8,8%
i był to poziom zbliżony do średniej w UE (około 10%). Spółki faktoringowe w UE skupiły
faktury o wartości 1,4 bln euro, co oznacza wzrost o 7,4% w porównaniu z 2013 r. Największe
obroty na europejskim rynku faktoringu odnotowano w: Wielkiej Brytanii (350,6 mld euro),
Francji (226,6 mld euro), Niemczech (189,9 mld euro) i we Włoszech (183,0 mld euro)152. Wartość
faktur wykupionych przez krajowych faktorów stanowiła w 2014 r. 2,4% obrotów na rynku
faktoringu w UE.

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 2014 r., Warszawa 2015, wzięło udział 57 podmiotów prowadzących działalność
faktoringową, w tym 29 wyspecjalizowanych firm faktoringowych oraz 16 banków komercyjnych. Spośród
podmiotów badanych przez GUS tylko dla 14 faktoring stanowił jedyny rodzaj działalności. Większość firm
oferujących usługi faktoringu w Polsce traktuje je jako dodatkowe źródło przychodów. Dane PZF obejmowały
transakcje 22 podmiotów zrzeszonych w PZF (zarówno banków, spółek zależnych od banków krajowych, jak
i podmiotów niezwiązanych kapitałowo z bankami). Dane GUS za 2013 r. prezentowane we wspomnianym
opracowaniu dotyczą zbiorowości badanej w 2014 r., dlatego różnią się od danych zamieszczonych
w poprzedniej edycji.
152 EU Federation for the Factoring and Commercial Finance, http://euf.eu.com/total-factoring.html.
151
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Wykres 4.3.2. Wartość obrotów firm faktoringowych w Polsce w latach 2007-2014
165

mld zł

%
152,7

150
132,4

135
120

80,7
72,4
93,2

105
55,9

90

30

60
50

67,1

60

47,9

30,7

32,9

18,8

51,4

56,2

40

19,2

30,0
4,9

15

80
70

96,6

94,9

100
90

114,4

83,6

75
45

115

110

30
15,1

15,3

2,3

20
10

0

0
2007

2008

2009

2010

Wartość obrotów faktorów zrzeszonych w PZF - lewa oś

2011

2012

2013

2014

Wartość obrotów całego rynku - lewa oś

Zmiana wartości obrotów (dla całego rynku) - prawa oś

Źródło: PZF, GUS.

Liczba faktorantów w Polsce zwiększyła się w 2014 r. i wyniosła 8 883 (w 2013 r. 8 605)153. Wśród
klientów faktorów przeważały mikroprzedsiębiorstwa (ich udział w strukturze faktorantów
wyniósł 68%). W analizowanym okresie z faktoringu coraz chętniej korzystały także duże
przedsiębiorstwa. Ich udział w strukturze klientów faktorów zwiększył się z 6,8% do 12,2%, przy
czym były one częściej niż mikroprzedsiębiorstwa zainteresowane usługami faktoringowymi
świadczonymi przez banki. Pod względem branżowym dominowały przedsiębiorstwa zajmujące
się przetwórstwem przemysłowym oraz handlem hurtowym i detalicznym. Ich łączny udział
w liczbie faktorantów wyniósł około 60%. Wymienione branże były w 2014 r. jednymi
z najbardziej narażonych na konsekwencje pogorszenia relacji handlowych pomiędzy Rosją i UE
w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Ryzyko opóźniania terminów płatności przez
odbiorców ze Wschodu, a także przez nowych odbiorców, pozyskiwanych w związku
z reorganizacją rynków zbytu, mogło skłaniać polskie przedsiębiorstwa do nawiązywania
współpracy z faktorami.
Wśród firm oferujących usługi faktoringu w Polsce dominowały banki i spółki z bankowych
grup kapitałowych. W 2014 r. udział trzech największych faktorów w całości obrotów na rynku
usług faktoringowych wyniósł 32%. Zdaniem uczestników rynku w analizowanym okresie
znaczna część podmiotów świadczących usługi faktoringu w Polsce złagodziła kryteria
dostępności tej usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw, tj. obniżyła minimalny roczny
obrót, który potencjalny klient musi zgłosić do finansowania, a także zwiększyła wysokość limitu
faktoringowego określającego maksymalną wartość środków, którą faktor wypłaca faktorantowi
w ramach usługi faktoringu.

153

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2014 r., Warszawa 2015, GUS.
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Struktura faktoringu
W Polsce dominuje faktoring krajowy. Według danych GUS stanowił on 86,7% wartości faktur
wykupionych w 2014 r. przez banki i firmy faktoringowe. W strukturze obrotów faktoringu
krajowego wyraźny wzrost zaobserwowano w odniesieniu do faktoringu bez regresu (wykres
4.3.3). Wartość wykupionych wierzytelności w ramach tego rodzaju faktoringu wyniosła 71,8
mld zł, tj. o 17,3 mld zł więcej niż w 2013 r. Wartość wierzytelności wykupionych w ramach
faktoringu z regresem wyniosła natomiast 51,8 mld zł i była jedynie o 0,3 mld zł większa.
Tendencje te sugerują, że przedsiębiorstwa dążyły do skrócenia cyklu regulowania należności
oraz zabezpieczały się na wypadek niewypłacalności klientów.
Wykres 4.3.3. Struktura wykupionych wierzytelności w faktoringu krajowym w latach 2013-2014
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Wartość wierzytelności wykupionych przez faktorów w ramach faktoringu mieszanego wzrosła
o 48%, a jego udział w obrotach faktorów zwiększył się z 5,3% do 6,7%. Usługa ta łączy elementy
faktoringu z regresem i bez regresu. Strony ustalają m.in. wysokość limitu, do którego faktor
będzie ponosił ryzyko w razie niewypłacalności dostawcy, a po jego przekroczeniu ryzyko
przejdzie na faktoranta.
W analizowanym okresie oferta podmiotów świadczących usługi faktoringowe była coraz
częściej wzbogacana o produkty hybrydowe, stanowiące połączenie różnych rodzajów
faktoringu (np. faktoringu odwróconego i faktoringu z regresem) lub połączenie faktoringu
z innymi narzędziami finansowania handlu (np. z akredytywą). Takie rozwiązania umożliwiają
przedsiębiorstwom kompleksową obsługę należności i zobowiązań oraz optymalizację
przepływów finansowych, a faktoranci nie muszą przed zawarciem umowy szczegółowo
określać rodzaju faktoringu, w ramach którego zamierzają finansować odbiorców. Oferowanie
takich rozwiązań przez krajowych faktorów świadczy o poprawie standardu technologicznego
świadczonych

przez

nich

usług
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(rozwój

portali
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faktoringowych m.in. wprowadzanie faktur, sprawdzanie statusu wierzytelności, generowanie
raportów; rozwój systemów wsparcia decyzji, zintegrowanych systemów informatycznych itp.).

4.3.3. Pośrednicy kredytowi i firmy pożyczkowe
W Polsce działalność polegającą na sprzedaży kredytów i pożyczek prowadzą dwie grupy
podmiotów:
 niebankowe firmy pożyczkowe,
 pośrednicy kredytowi, tj. podmioty pełniące rolę pośrednika w sprzedaży kredytów
bankowych i pożyczek (stronami umowy kredytowej są klient i bank albo klient i firma
pożyczkowa).
Wśród firm pożyczkowych są 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. Firmy pożyczkowe udzielając kredytów
konsumenckich154 mogą dokonywać transformacji terminów zapadalności lub transformacji
płynności, co uzasadnia zaliczanie ich do sektora shadow banking, definiowanego jako system
pośrednictwa kredytowego, który obejmuje podmioty i działania poza tradycyjnym systemem
bankowym155.
Podstawowym przedmiotem działalności pośredników kredytowych jest sprzedaż kredytów
i pożyczek. Dodatkowe usługi świadczone przez te przedsiębiorstwa obejmują doradztwo przy
zakupie ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczeń na życie, tytułów uczestnictwa w funduszach
inwestycyjnych oraz przy wyborze programów oszczędnościowych. Najwięksi pośrednicy są
powiązani kapitałowo z bankami lub grupami finansowymi i działają w skali ogólnopolskiej.
Firmy pożyczkowe oraz pośrednicy kredytowi nie są w Polsce objęci nadzorem KNF i nie muszą
posiadać zezwolenia na prowadzenie takiej działalności. Ponadto nie istnieje branżowy rejestr
takich podmiotów, który pozwoliłby określić dokładną ich liczbę oraz wielkość rynku
świadczonych przez nich usług.

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 o wartości 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, umowę o kredyt odnawialny.
155 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, KOM(2012) 102 wersja ostateczna, Bruksela, 19 marca 2012.
154
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Według danych GUS156 łączna wartość kredytów i pożyczek udzielonych w 2014 r. przez firmy
pożyczkowe oraz we współpracy z pośrednikami kredytowymi wyniosła 27,9 mld zł i była
o 11,7% większa niż w 2013 r. (tabela 4.3.2). Na wartość tę złożyły się kredyty i pożyczki
sprzedane przez pośredników finansowych współpracujących z bankami w kwocie 20,3 mld zł
(wzrost o 4,8%) oraz pożyczki i kredyty udzielone przez firmy pożyczkowe w kwocie 7,6 mld zł
(wzrost o 35,4%). Zarówno pod względem wartości sprzedaży, jak i liczby podpisanych umów,
najważniejszymi produktami oferowanymi przez firmy pożyczkowe i pośredników kredytowych
były kredyty hipoteczne oraz kredyty i pożyczki gotówkowe. Ich udział w wartości sprzedanych
produktów wyniósł 93%, a w liczbie podpisanych umów 97,7%.
Tabela 4.3.2. Działalność pośredników kredytowych oraz firm pożyczkowych w latach 2013-2014
Liczba podpisanych umów
(tys.)

Wartość udzielonych kredytów
i pożyczek (mld zł)

2013

2014

2013

2014

Kredyty i pożyczki ogółem, z tego:

4 325,7

5 317,0

25,0

27,9

- pożyczki, kredyty gotówkowe

4 127,9

5 130,2

8,5

11,3

- kredyty ratalne i w kartach kredytowych

99,3

96,9

0,3

0,4

- kredyty hipoteczne

61,4

63,8

14,4

14,6

- kredyty samochodowe

6,6

6,5

0,3

0,3

- kredyty konsolidacyjne

20,7

12,8

0,5

0,3

9,7

6,8

1,0

0,9

- inne kredyty

Uwaga: dane za 2013 r. prezentowane w tym rozdziale dotyczą zbiorowości badanej w 2014 r., dlatego różnią się
od danych zamieszczonych w poprzedniej edycji opracowania.
Źródło: Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2014 r., Aneks statystyczny, Warszawa 2015, GUS.

Wzrost liczby i wartości umów kredytowych zawartych w 2014 r. przez firmy pożyczkowe oraz
przy udziale pośredników kredytowych przełożyły się na wyższe o 16,0% przychody netto ze
sprzedaży tych podmiotów157. Jednocześnie silniej (o 21,4%) zwiększyły się ich koszty
działalności operacyjnej. W warunkach rosnącej konkurencji pozyskiwanie nowych klientów
było coraz trudniejsze i bardziej kosztowne. Na spadek dochodowości sprzedawanych
produktów wpływ miały także niskie stopy procentowe. Maksymalne oprocentowanie kredytów

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2014 r., Warszawa 2015, GUS. Opracowanie GUS zostało
przygotowane na podstawie badań 140 podmiotów, w tym 57 pośredników kredytowych oraz 83 firm
pożyczkowych udzielających pożyczek ze środków własnych, z których 12 współpracowało z bankami
w zakresie sprzedaży kredytów bankowych. Dane GUS za 2013 r. dotyczą zbiorowości badanej w 2014 r.,
dlatego istotnie różnią się od danych zamieszczonych w poprzedniej edycji opracowania.
157 Analiza GUS dokonana na podstawie danych 92 niebankowych firm pożyczkowych i pośredników
kredytowych prowadzących pełną księgowość. Pomimo istotnych różnic w działalności firm pożyczkowych
i pośredników kredytowych, w statystykach GUS dane finansowe (bilans, rachunek zysków i strat) są
prezentowane łącznie dla obu grup tych podmiotów.
156
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i pożyczek to czterokrotność stopy lombardowej NBP158. Wspomniane czynniki przyczyniły się
do spadku łącznego zysku netto firm pożyczkowych i przedsiębiorstw pośrednictwa
kredytowego do 341 mln zł (14,0% mniej w porównaniu z 2013 r.).
Klientami firm pożyczkowych są przede wszystkim gospodarstwa domowe. Firmy pożyczkowe
prowadzą działalność w niszy rynkowej – ich produkty stanowią uzupełnienie oferty banków.
Specjalizują się one w udzielaniu krótkoterminowych pożyczek o niskich kwotach mniej
zamożnym, w porównaniu z klientami banków, grupom konsumentów. Szacunkowa średnia
wartość pożyczki udzielonej przez firmy pożyczkowe w 2014 r. wynosiła około 1 tys. 790 zł159.
Sprzedaż oferowanych przez nie produktów odbywa się przede wszystkim telefonicznie i przez
Internet. Kanał internetowy ma największe znaczenie w segmencie pożyczek krótkoterminowych
– udzielanych na okres do 6 miesięcy. W segmencie pożyczek na okres od 6 miesięcy do 2 lat
najważniejszym sposobem dystrybucji jest sprzedaż bezpośrednia u klienta oraz przez placówki
własne lub partnerskie. W przypadku pożyczek na okresy dłuższe niż 2 lata, sprzedaży dokonuje
się głównie w sieci placówek własnych bądź partnerskich oraz przez przedsiębiorstwa
pośrednictwa kredytowego160. Z informacji udostępnianych przez uczestników rynku wynika, że
wśród klientów firm pożyczkowych sprzedających produkty wyłącznie za pośrednictwem
Internetu znaczną grupę stanowiły osoby młode (70% ich klientów nie miało więcej niż 40 lat),
których sytuację finansową można określić jako dobrą. Zaciągnięcie kredytu lub pożyczki
pozwalało im finansować nieprzewidziane wydatki (np. naprawa samochodu), realizować
bieżące potrzeby konsumpcyjne (m.in. wycieczki, zakup urządzeń elektronicznych) w sytuacji
chwilowego braku gotówki. Klientami firm prowadzących działalność w formie placówek
stacjonarnych najczęściej były natomiast osoby gorzej sytuowane, które zaciągały kredyt lub
pożyczkę w celu sfinansowania nagłych wydatków lub spłaty bieżących bądź zaległych
zobowiązań.
Brak nadzoru nad firmami pożyczkowymi ma negatywny wpływ na bezpieczeństwo
konsumentów usług finansowych, a w konsekwencji rozwój całego rynku pośrednictwa
kredytowego w Polsce. Głównym kosztem pożyczki dla pożyczkobiorców nie są odsetki od

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). W środowisku niskich stóp procentowych, z tak zdefiniowaną zasadą ustalania
maksymalnego oprocentowania kredytów i pożyczek, mogą wiązać się negatywne efekty uboczne. Istnieje
ryzyko ograniczenia, ze względów ekonomicznych (brak opłacalności) oferowania przez banki pożyczek
i kredytów na niskie kwoty. W konsekwencji może to prowadzić do zawężenia oficjalnego rynku kredytowego
i dostępnej na rynku oferty oraz wypychania klientów do szarej strefy. To z kolei może utrudnić skuteczną
kontrolę praw konsumenckich przez instytucje nadzorcze.
159 Na podstawie opracowania Sektor firm pożyczkowych w Polsce. Raport z badania ankietowego członków KPF. Lata
2008-2014, Gdańsk 2015, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.
160 P. Białowolski, Ocena skutków wprowadzenia limitu kosztów pozaodsetkowych na rynek pożyczek konsumenckich –
impact assessment, Gdańsk-Warszawa 2015, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.
158
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udzielonych pożyczek i kredytów, ale różnego rodzaju prowizje, opłaty i inne koszty
pozaodsetkowe161. Łączne pozaodsetkowe koszty pożyczek zaciąganych w takich podmiotach
mogą zatem znacznie przewyższać pożyczoną kwotę, co z kolei grozi wciągnięciem
konsumentów w spiralę zadłużenia. Nieprawidłowości występujące na tym rynku mogą
prowadzić do obniżenia zaufania społeczeństwa do innych instytucji finansowych. Uzasadnia to
potrzebę wprowadzenia regulacji, która wyeliminowałaby wspomniane praktyki oraz
ograniczyła nieprawidłowości na rynku usług firm pożyczkowych w Polsce.

Ocena wpływu proponowanych zmian regulacyjnych na krajowy sektor pożyczkowy , Warszawa 2014 r., IBnGR, s. 17,
Rynek firm pożyczkowych w Polsce, Warszawa, 2013, PwC Polska, s. 27-29.
161
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4.4. Fundusze private equity162
Fundusze private equity dostarczają przedsiębiorstwom średnio- lub długoterminowego
finansowania oraz wsparcia menedżerskiego. Współpraca z funduszami umożliwia im szybszy
rozwój, a wzrost ich wartości staje się źródłem zysku dla inwestujących w nie funduszy. Ze
środków dostarczanych przez fundusze private equity częściej korzystają przedsiębiorstwa małe,
szybko rozwijające się. Dla takich podmiotów istotne jest nie tylko pozyskanie kapitału na
rozwój, ale także specjalistyczna wiedza i know-how, którymi dysponują fundusze private equity.
W 2014 r. w Polsce prowadziło działalność 39 podmiotów zarządzających funduszami private
equity zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Inwestorów Kapitałowych (PSIK). Podmioty te
oraz zarządzane przez nie fundusze wykorzystywały różne formy prawne działalności, np.
spółkę

z ograniczoną

odpowiedzialnością,

fundusz

inwestycyjny

zamknięty,

spółkę

komandytowo-akcyjną, czy też spółkę akcyjną163.
Z uwagi na relatywnie małe rozmiary rynku inwestycji private equity w Polsce, zmiany
zachodzące na nim w ciągu jednego roku mogą być niekiedy rezultatem pojedynczych transakcji
i nie muszą świadczyć o aktywności funduszy w dłuższym okresie.
Rok 2014 był kolejnym z rzędu, w którym obserwowano spadek inwestycji funduszy private
equity w krajowe przedsiębiorstwa. Ich wartość wyniosła niewiele ponad 1 mld zł (tabela 4.4.1).
Mimo niewielkich rozmiarów tego rynku środki pochodzące od funduszy private equity są
ważnym źródłem finansowania kapitałów własnych polskich spółek. W latach 2011-2014 relacja
wartości pozyskanego w ten sposób kapitału do wartości środków uzyskanych przez
przedsiębiorstwa w drodze nowych emisji akcji na rynkach organizowanych przez GPW
(Główny Rynek GPW i NewConnect) zawsze przekraczała 25%.
Wspomniana tendencja na krajowym rynku private equity była związana przede wszystkim
z kontynuacją rozpoczętej rok wcześniej zmiany kierunku inwestycji private equity na świecie,
tj. wycofywania się funduszy z Europy Środkowo-Wschodniej i angażowania kapitału

W niniejszym opracowaniu 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. Dane o krajowym sektorze funduszy private equity wykorzystane w 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. niektórych funduszy
inwestycyjnych zamkniętych).
163 Większość podmiotów zarządzających funduszami private equity w Polsce to podmioty niepubliczne.
Szczegółowe informacje na temat ich sytuacji finansowej oraz skali działalności nie są dostępne.
162

146

Narodowy Bank Polski

Instytucje finansowe

w najbardziej rozwiniętych gospodarkach, a także z ograniczoną liczbą atrakcyjnych projektów
do finansowania.
W 2014 r. krajowe fundusze dysponowały kapitałem zgromadzonym w latach poprzednich i nie
były skłonne do pozyskiwania nowych środków (tabela 4.4.1). Większość zebranych środków (tj.
około 56%) zgromadziły krajowe fundusze private equity specjalizujące się w wykupach (buy-out).
Pozostałe środki trafiły do tzw. zrównoważonych funduszy venture capital, które koncentrowały
się na inwestycjach w przedsięwzięcia znajdujące się zarówno w pierwszej (seed), jak i kolejnej
(start-up) fazie rozwoju.
Tabela 4.4.1. Inwestycje oraz wartość środków pozyskanych w latach 2011-2014 przez fundusze
private equity (w mln zł)
2011

2012

2013

2014

2 837

2 262

1 476

1 410

2 584

1 802

1 276

955

253

460

200

455

220

177

319

95

1 823

2 032

1 097

45

63

72

94

76

553

587

1 037

2 265

Liczba przedsiębiorstw, w których krajowe fundusze private equity
zakończyły inwestycje

23

29

40

38

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

0,2

0,1

0,1

0,1

Wartość inwestycji krajowych funduszy private equity, z tego:
- na rynku krajowym
- na rynkach zagranicznych
Wartość inwestycji zagranicznych funduszy private equity w Polsce
Wartość środków pozyskanych przez krajowe fundusze private equity
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 4,1198 w 2011 r., 4,1850 w 2012 r.,
4,1975 w 2013 r. oraz 4,1845 w 2014 r. Wartość wyjść z inwestycji jest obliczona według ich wartości początkowej.
Źródło: 2014 European private equity activity, Bruksela 2015, EVCA.

Pod względem wartości inwestycji private equity polski rynek był nadal największym spośród
państw Europy Środkowo-Wschodniej164. W 2014 r. inwestycje przeprowadzone przez fundusze
z siedzibą w Polsce stanowiły 57,9% wartości wszystkich inwestycji private equity w tym regionie.
Ze względu na istotny spadek kapitału zgromadzonego przez krajowe fundusze ich udział
w sumie środków zebranych w 2014 r. przez fundusze działające w krajach Europy ŚrodkowoWschodniej wyniósł natomiast zaledwie 7,4% (rok wcześniej 70%). Wyraźnie wolniejsze tempo
akumulacji kapitału przez krajowe fundusze było związane ze wspomnianą dużą wartością
pozostającego w ich dyspozycji kapitału na inwestycje oraz większym zaangażowaniem
w zarządzanie portfelami inwestycyjnymi niż w ich powiększanie.

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.
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W ujęciu branżowym krajowe fundusze private equity zainwestowały najwięcej kapitału
w przedsiębiorstwa świadczące usługi dla klientów detalicznych związane m.in. z gastronomią,
edukacją, kulturą i rozrywką oraz spółki z branży telekomunikacyjnej. Trafiło do nich blisko 60%
wartości wszystkich środków zainwestowanych przez fundusze w 2014 r.
Wykres 4.4.1. Inwestycje krajowych funduszy private equity w relacji do PKB w wybranych
krajach europejskich w latach 2013-2014
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Uwaga: ze względu na korekty danych EVCA wartości prezentowane dla 2013 r. różnią się od opublikowanych
w poprzedniej edycji opracowania.
Źródło: 2014 European private equity activity, Bruksela 2015, EVCA.

Najwięcej kapitału krajowe fundusze private equity zainwestowały w spółki dojrzałe. Wykupy
stanowiły około 71% wartości ich inwestycji w analizowanym okresie. Na finansowanie spółek
będących w fazie wzrostu (growth) fundusze przeznaczyły około 21% środków. Pozostałe środki
zostały skierowane do przedsiębiorstw znajdujących się na wczesnych etapach działalności (seed,
start-up i later stage venture). Jednocześnie przedsiębiorstwa te były najbardziej liczną grupą
podmiotów, które otrzymały wsparcie kapitałowe od funduszy private equity w 2014 r. (47
spośród 76 sfinansowanych przez fundusze podmiotów).
Wartość wyjść z inwestycji zrealizowanych w Polsce, liczona według ich początkowej kwoty,
wyniosła 2,27 mld zł i była ponad dwukrotnie większa niż rok wcześniej. Krajowe fundusze
private equity zakończyły inwestycje w 39 spółkach (40 w 2013 r.). Najczęściej dokonywano tego
przez sprzedaż posiadanych akcji albo udziałów inwestorom branżowym, finansowym lub
dotychczasowemu zarządowi. W przypadku 5 spółek wyjście z inwestycji nastąpiło w drodze
pierwotnej emisji akcji na GPW, a w 6 spółkach w drodze emisji wtórnej. W 3 spółkach inwestycje
zakończono poprzez odpisanie transakcji jako straty.
Tendencja do koncentracji funduszy private equity na realizacji transakcji wyjść z inwestycji przy
ograniczonej aktywności inwestycyjnej oraz niskiej akumulacji kapitału nie była wyłącznie
polską specyfiką. Większość funduszy private equity na świecie w analizowanym okresie
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postępowało w ten sposób. Wysokie wyceny rynkowe przedsiębiorstw skłaniały je do ich
sprzedaży, a duża wartość środków zakumulowanych i niezainwestowanych w poprzednich
latach powodowały, że fundusze nie były zainteresowane pozyskiwaniem kapitału.
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4.5. Fundusze inwestycyjne165
Sektor funduszy inwestycyjnych obejmuje podmioty krajowe działające na podstawie ustawy
o funduszach inwestycyjnych166 oraz podmioty zagraniczne funkcjonujące w Polsce zgodnie
z zasadą jednolitego paszportu europejskiego, zapisaną w dyrektywie UCITS167.

4.5.1. Wielkość sektora
Na koniec 2014 r. aktywa netto funduszy inwestycyjnych osiągnęły najwyższą wartość w historii
funkcjonowania sektora, tj. 219,5 mld zł (wykres 4.5.1). W ciągu roku środki zgromadzone
w funduszach zwiększyły się o 12,6% (24,5 mld zł). Wzrost aktywów był niższy niż w dwóch
poprzednich latach i nastąpił głównie w wyniku wysokiego napływu środków w ujęciu netto
(wykres 4.5.2).
Wykres 4.5.1. Wartość oraz kwartalne tempo zmian aktywów netto funduszy inwestycyjnych
w latach 2011-2014
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Źródło: NBP.

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.
166 Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 157, z poźn.
zm.).
167 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), zmieniona
dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/91/UE z dnia z dnia 23 lipca 2014 r. zmieniającą dyrektywę
2009/65/WE w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących
się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) w zakresie funkcji
depozytariusza, polityki wynagrodzeń oraz sankcji (UCITS V) (Dz. Urz. UE L257 z 2014 r., s. 186).
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Wykres 4.5.2. Dekompozycja zmian wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych w latach
2013-2014
A. 2013 r.
Aktywa netto (przyrost)

B. 2014 r.
Aktywa netto (przyrost)

43,7

Saldo wpłat i wypłat (+)

Saldo wpłat i wypłat (+)

29,6

Pozostałe pozycje (-)

24,5

Pozostałe pozycje (-)

-1,1

Wynik z operacji (+)

17,2

-2,2

Wynik z operacji (+)

15,2

9,5
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Źródło: NBP, GUS.

W 2014 r. saldo wpłat i wypłat środków z funduszy inwestycyjnych było niższe niż w 2013 r.
i wyniosło 17,2 mld zł (wykres 4.5.3). Wynikało to z gorszej niż w 2013 r. koniunktury na
krajowym rynku akcji, a także mniejszego zainteresowania inwestorów funduszami służącymi
optymalizacji podatkowej. Wspomniany spadek zainteresowania był związany ze zmianą
przepisów dotyczących opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych168. Z początkiem 2014 r.
spółki te utraciły swój preferencyjny status i stały się podatnikami podatku dochodowego od
osób prawnych169. Na rynku funkcjonowały jednak spółki, które przyjęły przedłużony rok
obrotowy, dzięki czemu staną się podatnikami CIT dopiero w 2015 r.
Podobnie jak w poprzednich latach w ujęciu netto najwięcej środków wpłacono do funduszy
pozostałych170 oraz do funduszy krajowych papierów dłużnych. W przypadku tych pierwszych
kapitał wpłacany był głównie do podmiotów dedykowanych, tj. dopasowanych do
indywidualnych potrzeb inwestorów. Z kolei duży napływ netto środków do funduszy
krajowych papierów dłużnych mógł być konsekwencją wzrostu cen polskich obligacji
skarbowych, a także spadku oprocentowania depozytów bankowych i związanego z tym
poszukiwania

przez

inwestorów

potencjalnie

bardziej

dochodowych

lokat

kapitału.

Szerzej na temat wykorzystania funduszy inwestycyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych do budowy
struktur kapitałowych służących optymalizacji podatkowej w: Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2011 r.,
Warszawa 2013, NBP, s. 121.
169 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).
170 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: fundusze akcji
krajowych, krajowych papierów dłużnych, zrównoważone, stabilnego wzrostu, akcji zagranicznych,
zagranicznych papierów dłużnych oraz pozostałe.
168
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W przeciwieństwie do 2013 r. fundusze akcji oraz zrównoważone odnotowały ujemne saldo
wpłat i wypłat. Podobnie jak w poprzednich latach najwyższy napływ netto kapitału
zaobserwowano w przypadku funduszy inwestycyjnych zamkniętych. W 2014 r. wyniósł on
8,2 mld zł, czyli prawie połowę wartości salda wpłat i wypłat wszystkich funduszy
inwestycyjnych. Najwięcej środków w ujęciu netto skierowały do funduszy gospodarstwa
domowe (8,7 mld zł) oraz przedsiębiorstwa (6,7 mld zł). Te pierwsze wybierały głównie
fundusze krajowych papierów dłużnych, natomiast przedsiębiorstwa – fundusze pozostałe.
W 2014 r. struktura posiadaczy tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych nie zmieniła się
istotnie (wykres 4.5.4). Tak jak w poprzednich latach dominowały w niej gospodarstwa domowe,
które na koniec grudnia posiadały niemal połowę wszystkich środków zgromadzonych
w funduszach inwestycyjnych. Gospodarstwa domowe nabywały przede wszystkim jednostki
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych. Najwięcej środków ulokowały w funduszach
papierów dłużnych (46,2 mld zł) oraz w funduszach pozostałych (25,2 mld zł). W związku
z utrzymywaniem się niskich stóp procentowych, a także wzrostem wyceny aktywów funduszy
inwestycyjnych, zwiększyła się relacja wartości kapitału ulokowanego przez gospodarstwa
domowe w formie tytułów uczestnictwa do złożonych przez nie depozytów bankowych. Na
koniec 2014 r. wyniosła ona 17,4%. Wzrósł także udział tytułów uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych w strukturze oszczędności gospodarstw domowych.
Wykres 4.5.3. Kwartalne saldo wpłat i wypłat środków z funduszy inwestycyjnych w latach
2011-2014
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Źródło: NBP.

Wzrost wartości tytułów uczestnictwa posiadanych przez przedsiębiorstwa był mniejszy niż
w poprzednim roku. Na koniec grudnia przedsiębiorstwa miały ulokowane w tej formie
56,3 mld zł. Zdecydowaną większość stanowiły tytuły uczestnictwa funduszy pozostałych,
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w tym głównie aktywów niepublicznych. Przedsiębiorstwa często wykorzystywały je do
tworzenia struktur kapitałowych służących optymalizacji podatkowej. Fundusze inwestycyjne są
bowiem zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych171. Uzyskany przez nie dochód
z inwestycji może być zatem w pełni reinwestowany. Na takie zastosowanie funduszy
inwestycyjnych może wskazywać również istotny udział, jaki w kapitale zgromadzonym przez
przedsiębiorstwa w funduszach inwestycyjnych miały środki podmiotów zagranicznych, w tym
z krajów oferujących preferencje podatkowe (głównie z Cypru, Holandii oraz Luksemburga).
Duży udział w strukturze uczestników funduszy inwestycyjnych miały także zakłady
ubezpieczeń i reasekuracji oraz fundusze emerytalne. Na koniec 2014 r. instytucje te posiadały
tytuły uczestnictwa o wartości 49,2 mld zł, z czego większość stanowiły tytuły funduszy
krajowych papierów dłużnych. Istotny wpływ na zaangażowanie zakładów ubezpieczeń w te
instrumenty miało zawieranie przez

osoby fizyczne umów ubezpieczenia na życie

z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK). Znaczną część lokat UFK stanowiły
bowiem tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.
Wykres 4.5.4. Struktura posiadaczy tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych w latach
2013-2014 (% aktywów netto)
A. 2013 r.
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Źródło: NBP.

Aktywa funduszy zagranicznych, których tytuły uczestnictwa były oferowane w Polsce wzrosły
o 19,1% i na koniec 2014 r. wyniosły 4,9 mld zł172. Wspomniany wzrost wynikał przede
wszystkim z napływu środków w ujęciu netto. Fundusze zagraniczne nie stanowiły istotnej
części sektora funduszy inwestycyjnych w Polsce. Wynikało to z odmiennego sposobu
dystrybucji ich tytułów uczestnictwa. Te zbywane przez krajowe fundusze UCITS kierowane

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).
172 Materiał informacyjny na temat zbywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa emitowanych
przez fundusze zagraniczne w okresie 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., UKNF, Warszawa 2015.
171
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były do szerokiego grona inwestorów, natomiast tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych
oferowane

były

przede

wszystkim

zamożnym

klientom

detalicznym

oraz

klientom

profesjonalnym.
Koncentracja w sektorze towarzystw funduszy inwestycyjnych
W 2014 r. koncentracja w sektorze towarzystw funduszy inwestycyjnych nie zmieniła się istotnie.
Udział w rynku trzech oraz pięciu największych pod względem wartości aktywów
zgromadzonych w zarządzanych przez nie funduszach inwestycyjnych TFI pozostał na
zbliżonym poziomie (tabela 4.5.1). Tak jak na koniec 2013 r. do grupy największych towarzystw
należały: TFI PZU, Ipopema TFI, Pioneer Pekao TFI, PKO TFI i Skarbiec TFI. Oferty trzech
największych towarzystw znacznie się od siebie różniły. Największe z nich należało do
ubezpieczeniowej grupy kapitałowej, a zdecydowana większość środków, którymi zarządzało
znajdowała się w funduszach przeznaczonych wyłącznie dla podmiotów z tej grupy. W ofercie
drugiego pod względem wielkości TFI dominowały fundusze inwestycyjne zamknięte aktywów
niepublicznych, których uczestnikami były przede wszystkim przedsiębiorstwa. Natomiast
trzecie największe towarzystwo zarządzało głównie funduszami inwestycyjnymi otwartymi,
a w strukturze jego klientów dominowały gospodarstwa domowe.
W lipcu 2014 r. kolejne towarzystwo funduszy inwestycyjnych – Altus TFI wprowadziło swoje
akcje do obrotu na Głównym Rynku GPW. Ponadto na wspomnianym rynku notowane były
również akcje Quercus TFI, a na rynku NewConnect – akcje GO TFI.
Na koniec 2014 r. funkcjonowało 58 towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI). Wśród nich 25
posiadało zezwolenie na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa
liczba instrumentów finansowych, w tym osiem również na doradztwo inwestycyjne. W 2014 r.
KNF wydała cztery zezwolenia na wykonywanie działalności przez TFI i jedno zezwolenie na
rozszerzenie działalności towarzystwa o zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden
lub większa liczba instrumentów finansowych.
W październiku 2014 r., po raz pierwszy w historii funkcjonowania sektora funduszy
inwestycyjnych w Polsce, KNF cofnęła zezwolenia na wykonywanie działalności przez jedno
z towarzystw funduszy inwestycyjnych – Inventum TFI (wcześniej Idea TFI). Uzasadnieniem dla
tej decyzji były istotne naruszenia interesu uczestników funduszy inwestycyjnych oraz
przepisów prawa i statutów funduszy, a w szczególności niewypłacanie inwestorom należnych
środków pieniężnych z tytułu zrealizowanych zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa.
Powtarzające się od 2012 r. problemy z realizacją wypłat wynikały z dużego zaangażowania
funduszy i subfunduszy w mało płynne obligacje przedsiębiorstw. Reprezentowanie funduszy
inwestycyjnych

zarządzanych

dotąd

przez

Inventum

TFI

zostało

powierzone

ich

depozytariuszom (ING Bank Śląski i Raiffeisen Bank). W grudniu 2014 r. Inventum TFI złożyło
do sądu wniosek o upadłość.
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Tabela 4.5.1. Wskaźniki koncentracji w sektorze TFI w latach 2011-2014
2011

2012

2013

2014

CR3 (w %)

26,8

27,9

28,9

28,8

CR5 (w %)

40,2

41,2

43,3

43,3

0,0568

0,0570

0,0583

0,0582

HHI

Źródło: obliczono na podstawie danych NBP.

W 2014 r. nadal trwały prace nad dostosowaniem krajowego prawa do dyrektywy ZAFI173,
chociaż termin jej implementacji upłynął 22 lipca 2013 r. W marcu 2014 r. przyjęte zostały
założenia projektu ustawy o zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
zgodnie z którymi fundusze inwestycyjne zamknięte oraz specjalistyczne fundusze inwestycyjne
otwarte zostały uznane za alternatywne fundusze inwestycyjne, a reprezentujące je TFI – za
zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Projektowana regulacja obejmie
ponadto inne formy prawne, w których na polskim rynku finansowym funkcjonują fundusze
venture capital i private equity – spółki kapitałowe, a także spółki komandytowe i komandytowoakcyjne.
Liczba funduszy inwestycyjnych
Na koniec 2014 r. w Polsce działało 676 funduszy inwestycyjnych, w tym najwięcej w formie
funduszu inwestycyjnego zamkniętego (tabela 4.5.2). W wyniku przekształceń funduszy
inwestycyjnych

otwartych

i

specjalistycznych

funduszy

inwestycyjnych

otwartych

w subfundusze oraz tworzenia nowych podmiotów, liczba funkcjonujących subfunduszy
zwiększyła się i na koniec grudnia wyniosła 468 podmiotów.
Tabela 4.5.2. Liczba funduszy inwestycyjnych oraz TFI w Polsce w latach 2011-2014
2011

2012

2013

2014

Fundusze inwestycyjne otwarte

61

65

58

40

Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte

51

57

50

47

Fundusze zamknięte

370

458

527

589

Ogółem

482

580

635

676

50

54

55

58

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych

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

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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W 2014 r., podobnie jak w poprzednich latach, wśród nowotworzonych podmiotów dominowały
fundusze inwestycyjne zamknięte. W ciągu roku KNF wydała jedno zezwolenie na utworzenie
funduszu

inwestycyjnego

otwartego,

dwa

na

utworzenie

specjalistycznych

funduszy

inwestycyjnych otwartych oraz trzy na utworzenie publicznych funduszy inwestycyjnych
zamkniętych. Dodatkowo zarejestrowanych zostało 136 funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
których certyfikaty nie były ani oferowane w drodze oferty publicznej, ani dopuszczone do
obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.
Przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych pozwalają na tworzenie funduszy szczególnych
typów oraz konstrukcji. Wśród nich najliczniejszą grupę na koniec 2014 r. stanowiły fundusze
aktywów niepublicznych (tabela 4.5.3). Podmioty te służyły często do tworzenia indywidualnych
rozwiązań inwestycyjnych dla zamożnych klientów detalicznych lub przedsiębiorstw. Fundusze
dedykowane konkretnym inwestorom przyjmowały najczęściej formę funduszy inwestycyjnych
zamkniętych174. Posiadacze certyfikatów inwestycyjnych wnosili do nich nie tylko środki
pieniężne, ale również aktywa trwałe, np. udziały w kontrolowanych przez siebie spółkach lub
nieruchomości. Zapisy statutów takich funduszy, ich polityka inwestycyjna oraz kompetencje
zgromadzenia inwestorów były zwykle opracowywane w porozumieniu z uczestnikami, dzięki
czemu zachowywali oni wpływ na sposób zarządzania powierzonymi funduszom aktywami.
Tabela 4.5.3. Liczba funduszy inwestycyjnych według wybranych szczególnych typów
i konstrukcji w latach 2013-2014
Szczególne konstrukcje funduszy
inwestycyjnych

Szczególne typy funduszy
inwestycyjnych

2013

2014

71

79

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

2013

2014

2

1

58

68

346

381

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, spółki zarządzającej, a także firmy
inwestycyjnej, banku krajowego lub krajowego oddziału instytucji kredytowej, uprawnionych do

Fundusze aktywów niepublicznych mogą być tworzone również jako specjalistyczne fundusze inwestycyjne
otwarte stosujące zasady i ograniczenia inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Na koniec 2014 r.
funkcjonowały tylko dwa specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte aktywów niepublicznych,
a zgromadzone w nich środki stanowiły niespełna 0,5% aktywów funduszy aktywów niepublicznych.
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wykonywania działalności w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia
instrumentów finansowych. Ponadto jednostki uczestnictwa mogą być zbywane i odkupywane
za pośrednictwem podmiotu z siedzibą lub miejscem zamieszkania na terytorium Polski, jeżeli
otrzymał on zezwolenie KNF na wykonywanie takiej działalności. Na koniec 2014 r. takie
zezwolenie posiadało 91 podmiotów, wśród których dominowały przedsiębiorstwa świadczące
usługi pośrednictwa finansowego. W 2014 r. KNF udzieliła 14 zezwoleń na pośrednictwo
w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów
uczestnictwa funduszy zagranicznych175.
Tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwa należące do
bankowych grup kapitałowych oferowane były klientom w sieci placówek bankowych.
W sprzedaży tych instrumentów wykorzystywano również podmioty spoza grup kapitałowych:
inne banki, podmioty prowadzące działalność maklerską oraz pośredników finansowych. Tytuły
uczestnictwa funduszy zarządzanych przez TFI działające w ramach ubezpieczeniowych grup
kapitałowych były nabywane przez zakłady ubezpieczeń jako lokaty ubezpieczeniowych
funduszy

kapitałowych.

W

związku

z

wykorzystywaniem

funduszy

inwestycyjnych

zamkniętych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych do tworzenia rozwiązań
inwestycyjnych dopasowanych do potrzeb klientów, ważnym kanałem dystrybucji tytułów
uczestnictwa było również oferowanie ich konkretnym inwestorom bądź grupie inwestorów.
Ponadto instrumenty te można było nabyć za pośrednictwem internetowych platform
inwestycyjnych, często bez konieczności poniesienia opłat manipulacyjnych.
W 2014 r. do KNF wpłynęły dwa zawiadomienia o zamiarze zbywania na terenie Polski tytułów
uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych. Jeden fundusz zagraniczny został
wykreślony z rejestru, ze względu na brak zainteresowania inwestorów nabywaniem jego
tytułów uczestnictwa. Na koniec grudnia do rejestru funduszy zagranicznych wpisanych było 48
podmiotów, z czego faktyczną działalność prowadziło 42. Większość z nich pochodziła z Austrii
i Luksemburga.

Liczba

subfunduszy

zagranicznych

funduszy

inwestycyjnych

objętych

notyfikacją wzrosła z 613 do 645, przy czym liczba tych, których tytułu uczestnictwa były
faktycznie zbywane i odkupywane była istotnie niższa.

4.5.2. Krajowe fundusze inwestycyjne na tle europejskiego sektora funduszy inwestycyjnych
Aktywa netto europejskich funduszy inwestycyjnych zwiększyły się o 16,5% i na koniec 2014 r.
wyniosły 8,5 bln euro176. Wzrosły aktywa wszystkich typów funduszy inwestycyjnych.

Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Finansowego w 2014 r., UKNF, Warszawa 2015.
Europejski sektor funduszy inwestycyjnych obejmuje państwa strefy euro oraz Polskę, Czechy, Węgry
i Rumunię.

175
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Największy przyrost aktywów dotyczył funduszy pozostałych, a najmniejszy – funduszy
papierów dłużnych. Krajowe podmioty nadal stanowiły niewielką część europejskiego sektora
funduszy inwestycyjnych. Na koniec 2014 r. zgromadzone w nich środki stanowiły 0,6%
aktywów netto tego sektora.
Zarówno w ujęciu nominalnym, jak i w relacji do PKB aktywa krajowych funduszy
inwestycyjnych zwiększyły się mniej niż aktywa funduszy czeskich i węgierskich (wykres 4.5.5).
Relacja aktywów funduszy inwestycyjnych do PKB w analizowanych państwach na koniec
2014 r. nie przekraczała 18%. Dla porównania aktywa funduszy inwestycyjnych krajów strefy
euro stanowiły około 84% jej PKB.
Wykres 4.5.5. Relacja aktywów netto funduszy inwestycyjnych do PKB w Polsce, Czechach i na
Węgrzech w latach 2013-2014
60

mld euro

%
15

40

10

51,2

46,9

20

13,6

10,9

9,3

7,9

5

0

0
Węgry

Czechy
Aktywa netto FI w 2013 r. - lewa oś
Relacja aktywów FI do PKB w 2013 r. - prawa oś

Polska
Aktywa netto FI w 2014 r. - lewa oś
Relacja aktywów FI do PKB w 2014 r. - prawa oś

Źródło: banki centralne, Eurostat.

Wykres 4.5.6. Struktura sektora funduszy inwestycyjnych według ich typów w wybranych
państwach oraz średnia dla Europy w 2014 r. (% aktywów netto)
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Uwagi: europejski sektor funduszy inwestycyjnych obejmuje państwa strefy euro oraz Polskę, Czechy, Węgry,
i Rumunię. Dane nie obejmują funduszy rynku pieniężnego, które zgodnie z metodyką EBC zaliczane są do
sektora monetarnych instytucji finansowych.
Źródło: EBC.

158

Narodowy Bank Polski

Instytucje finansowe

Europejski sektor funduszy inwestycyjnych charakteryzował się znacznie mniejszym udziałem
funduszy pozostałych niż sektory Polski, Czech i Węgier (wykres 4.5.6). W Polsce i na Węgrzech
podmioty tego typu stanowiły największą część sektora funduszy inwestycyjnych, podczas gdy
w Czechach najwyższy udział w strukturze sektora miały fundusze papierów dłużnych.
W 2014 r. w analizowanych krajach zwiększyły się aktywa wszystkich typów funduszy
inwestycyjnych, z wyjątkiem aktywów polskich funduszy akcji. Najwyższy wzrost odnotowały
węgierskie fundusze mieszane.

4.5.3. Struktura sektora funduszy inwestycyjnych
W 2014 r. w strukturze sektora funduszy inwestycyjnych obserwowano podobne zmiany jak
w poprzednich latach (wykres 4.5.7). Po raz kolejny swój udział zwiększyły fundusze pozostałe
i na koniec roku stanowiły najważniejszą część sektora pod względem wartości zgromadzonych
środków.

Kontynuowany

był

również

spadek

znaczenia

funduszy

akcji,

funduszy

zrównoważonych, a także funduszy krajowych papierów dłużnych.
Wykres 4.5.7. Struktura sektora funduszy inwestycyjnych według ich typów w latach 2011-2014
(% aktywów netto)
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Źródło: NBP.

W przeciwieństwie do lat poprzednich, wzrósł udział funduszy stabilnego wzrostu. Aktywa tych
podmiotów zwiększyły się ponad dwukrotnie, tj. najbardziej spośród wszystkich typów
funduszy (tabela 4.5.4). Wzrost ten wynikał przede wszystkim ze zmiany polityki inwestycyjnej
jednego z podmiotów, który dotąd klasyfikowany był jako fundusz krajowych papierów
dłużnych. Gdyby zmiana ta nie nastąpiła, aktywa funduszy stabilnego wzrostu zwiększyłyby się
tylko nieznacznie, a funduszy krajowych papierów dłużnych o blisko 20%. Znaczny wzrost
aktywów odnotowały również fundusze zagranicznych papierów dłużnych oraz fundusze
pozostałe, głównie za sprawą wysokiego salda wpłat i wypłat środków.
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Tabela 4.5.4. Aktywa netto sektora funduszy inwestycyjnych według ich typów w latach 20112014 (w mld zł)
2011

2012

2013

Akcji krajowych

18,3

22,7

27,3

24,7

Krajowych papierów dłużnych

34,5

47,4

54,3

54,7

8,6

8,5

9,9

20,6
9,0

Stabilnego wzrostu
Zrównoważone

2014

10,6

10,1

11,3

Akcji zagranicznych

6,7

6,7

8,3

8,8

Zagranicznych papierów dłużnych

5,0

8,4

10,7

14,8

Pozostałe
Ogółem

34,1

47,5

73,3

86,9

117,8

151,3

195,0

219,5

Źródło: NBP.

Podobnie jak rok wcześniej, na koniec 2014 r. w strukturze sektora dominowały fundusze
inwestycyjne zamknięte (tabela 4.5.5). Podmioty te odnotowały największy przyrost aktywów
(15,7%), jednak w 2014 r. był on zdecydowanie niższy niż w poprzednich latach. Wynikało to ze
wspomnianego mniejszego zainteresowania inwestorów funduszami dedykowanymi, które
zwykle prowadziły działalność w formie funduszu inwestycyjnego zamkniętego.
Tabela 4.5.5. Aktywa netto sektora funduszy inwestycyjnych według ich rodzajów w latach 20112014 (mld zł)
Fundusze inwestycyjne otwarte
Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte
Fundusze zamknięte

2011

2012

2013

2014

54,5
28,8
34,5

63,4
36,8
51,1

75,5
42,4
77,1

83,4
46,9
89,2

Uwaga: ze względu na dokonane korekty, dane mogą różnić się od zaprezentowanych w poprzedniej edycji
opracowania.
Źródło: NBP.

4.5.4. Lokaty funduszy inwestycyjnych
Na koniec 2014 r. w aktywach funduszy inwestycyjnych dominowały dłużne papiery
wartościowe (wykres 4.5.8). Ich wartość wzrosła o 24,1% i na koniec grudnia wyniosła
109,1 mld zł. W portfelu tych instrumentów dominowały krajowe obligacje skarbowe, jednak ich
udział zmniejszył się. W 2014 r. saldo transakcji kupna i sprzedaży tych papierów wartościowych
było dodatnie, co wynikało z wysokiego napływu netto kapitału do funduszy krajowych
papierów dłużnych. Najwięcej środków fundusze przeznaczyły na zakup pięcioletnich obligacji
o stałym kuponie. Na koniec grudnia instrumenty te stanowiły główną część portfela krajowych
skarbowych papierów wartościowych. W 2014 r. udział funduszy inwestycyjnych w rynku
obligacji skarbowych wzrósł (tabela 4.5.6).
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Wykres 4.5.8. Struktura aktywów funduszy inwestycyjnych w latach 2013-2014
A. 2013 r.
0,1%

B. 2014 r.

7,5%

0,1%

25,2%

9,7%

8,8%
24,3%

9,2%

4,5%

6,4%

16,0%

20,5%

17,6%

20,8%

13,0%
Krajowe skarbowe papiery wartościowe
Pozostałe dłużne papiery wartościowe
Akcje notowane na rynkach GPW
Pozostałe udziałowe papiery wartościowe
Tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Depozyty i pożyczki udzielone
Instrumenty pochodne

16,2%
Krajowe skarbowe papiery wartościowe
Pozostałe dłużne papiery wartościowe
Akcje notowane na rynkach GPW
Pozostałe udziałowe papiery wartościowe
Tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Depozyty i pożyczki udzielone
Instrumenty pochodne

Źródło: NBP.

W strukturze aktywów funduszy inwestycyjnych zwiększył się udział pozostałych dłużnych
papierów wartościowych. Ich wartość wzrosła w 2014 r. o blisko połowę i na koniec grudnia
wyniosła 49,9 mld zł. Największy udział wśród tych lokat miały instrumenty wyemitowane
przez przedsiębiorstwa. Wartość portfela tych papierów wartościowych zwiększyła się w 2014 r.
o około 25%. Wzrost zaangażowania funduszy inwestycyjnych w obligacje przedsiębiorstw
również związany był z dodatnim saldem napływu środków do funduszy papierów dłużnych.
Część funduszy, poszukując bardziej zyskownych lokat niż skarbowe papiery wartościowe
inwestowała swoje aktywa w instrumenty finansowe o wyższym ryzyku.

Tabela 4.5.6. Zaangażowanie funduszy inwestycyjnych na polskim rynku finansowym w latach
2011-2014 (w %)
Udział w rynku bonów skarbowych
Udział w rynku obligacji skarbowych
Udział we free float rynków GPW
Udział w kapitalizacji rynków GPW
Udział w obrotach na Głównym Rynku GPW

2011

2012

2013

2014

7,8

9,2

-

-

6,4

8,0

8,3

9,7

12,1

10,8

11,7

10,8

5,3

5,0

5,5

4,0

11,2

9,9

12,2

12,5

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. Ze
względu na dokonane korekty, dane mogą się różnić od zaprezentowanych w poprzedniej wersji opracowania.
Źródło: obliczono na podstawie danych NBP, GPW i Ministerstwa Finansów.

Duże zaangażowanie w mało płynne obligacje przedsiębiorstw było przyczyną nie tylko
wspomnianego wcześniej cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności Inventum TFI, ale
również

problemów

subfunduszu

Copernicus

Dłużnych

Papierów

Korporacyjnych

wyodrębnionego w ramach Copernicus FIO. Odkupywanie jednostek uczestnictwa subfunduszu
zostało po raz pierwszy zawieszone w grudniu 2013 r., ze względu na dużą wartość wypłat
dokonywanych przez uczestników. Następnie w lutym 2014 r. KNF udzieliła zgody na
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odkupywanie jednostek uczestnictwa w dwóch ratach przy zastosowaniu proporcjonalnej
redukcji. Z tych samych względów co poprzednio w sierpniu 2014 r. odkupywanie jednostek
uczestnictwa zostało ponownie zawieszone, a w październiku rozpoczęła się likwidacja
subfunduszu.
W 2014 r. ponownie zmniejszyło się znaczenie portfela instrumentów udziałowych. Nominalnie
jego wartość wzrosła nieznacznie i na koniec grudnia wyniosła 90,1 mld zł. Największą część
tego portfela stanowiły pozostałe instrumenty udziałowe, tj. instrumenty inne niż akcje spółek
notowane na Głównym Rynku GPW i NewConnect oraz inne niż tytuły uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych. Dominowały wśród nich akcje znajdujące się poza obrotem na rynku
zorganizowanym,

z

których

większość

była

składnikiem

lokat

funduszy

aktywów

niepublicznych. Część z tych funduszy była wykorzystywana do optymalizacji podatkowej
działalności prowadzonej przez inwestorów i lokowała środki m.in. w akcje spółek
komandytowo-akcyjnych.
Wartość portfela papierów udziałowych notowanych na krajowym rynku zorganizowanym (bez
certyfikatów inwestycyjnych) zmniejszyła się i na koniec grudnia wyniosła 31,6 mld zł. Do
spadku wartości tego portfela przyczynił się odpływ netto środków z funduszy akcji krajowych,
a także z funduszy zrównoważonych, które część aktywów lokowały na krajowym rynku akcji.
Istotnie wzrosła wartość portfela tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych – z 9,5 mld zł
na koniec 2013 r. do 15,5 mld na koniec 2014 r. Podobnie jak w poprzednich latach, w tej kategorii
lokat przeważały tytuły uczestnictwa funduszy luksemburskich. Znaczna część podmiotów
inwestujących w tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych działała w formie
funduszu funduszy i lokowała w te instrumenty niemal całość zgromadzonych środków.
Zaangażowanie funduszy inwestycyjnych w tytuły uczestnictwa innych funduszy wynikało
z dążenia do wzbogacenia oferty i inwestowania środków na rynkach, w których analizie
zarządzający krajowymi podmiotami mają niewielkie doświadczenie.

4.5.5. Wyniki inwestycyjne funduszy i poziom podejmowanego ryzyka
W 2014 r. wszystkie typy funduszy inwestycyjnych, z wyjątkiem funduszy akcji krajowych
osiągnęły dodatnie stopy zwrotu (tabela 4.5.7). Najlepsze wyniki inwestycyjne uzyskały
fundusze papierów dłużnych. Przeciętne stopy zwrotu podmiotów, które lokowały przynajmniej
część środków na krajowym rynku akcji, tj. funduszy akcji krajowych, zrównoważonych oraz
stabilnego wzrostu były niższe niż w 2013 r. Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich
analizowanych

typów

funduszy

inwestycyjnych

była

niemal

dwukrotnie

niższa

niż

w poprzednim roku.
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Tabela 4.5.7. Roczne stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych w latach 2011-2014 (w %)
2011

2012

2013

2014

-15,4

15,5

15,7

-2,9

3,4

7,5

1,6

5,0

-9,6

15,4

8,3

3,5

Zrównoważone

-13,5

13,8

6,3

1,3

Akcji zagranicznych

-16,1

16,2

1,1

3,1

7,5

6,9

1,0

5,3

-5,5

11,0

5,7

3,0

Akcji krajowych
Krajowych papierów dłużnych
Stabilnego wzrostu

Zagranicznych papierów dłużnych
Średnia ważona dla analizowanych typów funduszy inwestycyjnych

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, GUS.

Przeciętna stopa zwrotu funduszy akcji krajowych inwestujących większość środków na
Głównym Rynku GPW była w 2014 r. niższa niż zmiana indeksu WIG (0,3%). Wyniki
inwestycyjne lepsze od tego indeksu osiągnęło około 22% podmiotów. Również średnia stopa
zwrotu funduszy krajowych papierów dłużnych inwestujących większość środków w obligacje
skarbowe była niższa niż zmiana indeksu Treasury BondSpot Poland (9,5%). Mimo iż podmioty
te lokowały część aktywów w pozaskarbowe papiery dłużne, które powinny przynosić wyższe
stopy zwrotu niż skarbowe papiery wartościowe, jedynie około 9% zdołało uzyskać lepsze
wyniki inwestycyjne niż wspomniany indeks.
W 2014 r. przeważająca część funduszy inwestycyjnych osiągnęła dodatnie stopy zwrotu (wykres
4.5.9). Koncentracja stóp zwrotu wokół wartości średniej była wyższa niż w poprzednim roku,
natomiast ich zmienność wyrażona odchyleniem standardowym zmniejszyła się.
Wykres 4.5.9. Rozkład rocznych stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych w latach 2013-2014
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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.
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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 2014 r. rozpiętość pomiędzy wynikami funduszy inwestycyjnych
zmniejszyła się (wykres 4.5.10). Dla wszystkich analizowanych typów funduszy, z wyjątkiem
funduszy zrównoważonych, spadła zmienność miesięcznych stóp zwrotu. W przypadku
funduszy akcji krajowych oraz stabilnego wzrostu niższemu ryzyku towarzyszyły niższe wyniki
inwestycyjne. Podobnie jak w 2013 r., typy funduszy charakteryzujące się najwyższym
poziomem ryzyka przeciętnie nie osiągnęły najlepszych wyników inwestycyjnych.

Wykres 4.5.10. Relacja stopy zwrotu do ryzyka dla wybranych typów funduszy inwestycyjnych
w latach 2013-2014
Stopa zwrotu ( w %)
1,5

AK
1,0

SW

0,5

ZR

ZD

KD

SW

AZ

KD
0,0
0,0

1,0

AZ

ZR

ZD
2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

AK
-0,5
Ryzyko (w %)
2013

2014

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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4.6. Otwarte fundusze emerytalne
4.6.1. Wielkość sektora
Na koniec 2014 r. aktywa netto otwartych funduszy emerytalnych były mniejsze o 50,2% wobec
stanu sprzed roku i wyniosły 149,1 mld zł (wykres 4.6.1). Na tak duży spadek wartości aktywów
wpływ miały przede wszystkim zmiany prawne opisane w poprzedniej edycji opracowania.
W lutym 2014 r. 51,5% aktywów OFE przekazały do ZUS. Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami
członkowie OFE, chcący dalej odprowadzać część składki emerytalnej do tych funduszy, zostali
zobowiązani do złożenia deklaracji najpóźniej do końca lipca 2014 r. W rezultacie od sierpnia
2014 r. liczba osób przekazujących środki do OFE spadła do około 2,5 mln (tj. o około 85%), co
skutkowało istotnym zmniejszeniem wartości składek trafiających do tych funduszy oraz
związanej z tym kwoty ich refundacji ze środków budżetowych w porównaniu z 2013 r.
W październiku fundusze zaczęły transferować do ZUS środki członków, którzy osiągnęli wiek
o 10 lat niższy od wieku emerytalnego. Dodatkowym czynnikiem wpływającym niekorzystnie na
wartość aktywów OFE były spadki na krajowym rynku akcji w ostatnich miesiącach roku.
Wykres 4.6.1. Aktywa netto OFE w latach 1999-2014
mld zł
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Źródło: UKNF.

W 2014 r. OFE zanotowały stratę o wartości -148 mln zł w porównaniu z 19,9 mld zł zysku
w roku poprzednim (wykres 4.6.2). Było to związane ze stagnacją na krajowym rynku akcji, od
którego obecnie głównie zależą wyniki funduszy.
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Wykres 4.6.2. Dekompozycja dynamiki aktywów netto OFE w latach 2013-2014
2013 r.

2014 r.

Aktywa netto (przyrost)

29,7

Składki i odsetki (+)

Aktywa netto (spadek)

-150,2

Przekazanie aktywów do ZUS (-)

-153,2

11,1

Opłaty od składek (-)

-0,4

Pozostałe pozycje (-)

-0,9

19,9

Wynik finansowy (+)
100
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200

250

"Suwak bezpieczeństwa" (-)

-3,7

Składki i odsetki (+)

8,3

Opłaty od składek (-)

-0,5

Pozostałe pozycje (-)

-1,0

Wynik finansowy (-)

-0,1
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150

200

250

300mld zł

Źródło: UKNF.

Na koniec 2014 r. funkcjonowało 12 otwartych funduszy emerytalnych – o 1 mniej niż rok
wcześniej. W dniu 24 lipca 2014 r. KNF wydała zezwolenie na przejęcie zarządzania OFE
WARTA przez PTE Allianz Polska S.A. Połączenie aktywów OFE WARTA i Allianz Polska OFE
nastąpiło 19 września 2014 r. Podobnie jak w poprzednich latach większość właścicieli PTE
stanowili inwestorzy zagraniczni lub podmioty krajowe będące członkami zagranicznych grup
kapitałowych.

Trzy

towarzystwa

emerytalne

należały

wyłącznie

do

akcjonariuszy

zagranicznych, a pięć PTE – do zarówno krajowych, jak i zagranicznych.
W 2014 r. zmniejszyła się różnica między najmniejszym a największym OFE. Różnica w kwotach
nominalnych zmniejszyła się przede wszystkim ze względu na przekazanie aktywów do ZUS,
ograniczeniu uległa jednak również różnica we wzajemnej proporcji OFE. Na koniec 2014 r.
aktywa netto największego funduszu wyniosły 35,9 mld zł, a najmniejszego – 2,2 mld zł. Oznacza
to, że aktywa netto największego funduszu były 16,2 raza większe niż najmniejszego. W roku
poprzednim wskaźnik ten wynosił 18. Głównym czynnikiem, który na to wpłynął było
wspomniane przejęcie najmniejszego dotychczas podmiotu (OFE WARTA) przez Allianz Polska
OFE.
W 2014 r. wzrosła liczba członków OFE – z około 16,4 mln do 16,6 mln. W styczniu odbyło się
ostatnie losowanie ZUS dotyczące nowych członków OFE. Wzrost liczby uczestników wystąpił
w czterach funduszach emerytalnych. Największy fundusz zarządzał środkami ponad 3 mln
osób, a najmniejszy jedynie 338 tys.
Koncentracja w sektorze OFE
Zmiany, które zaszły w ostatnich czterech latach w sektorze otwartych funduszach emerytalnych
pod względem liczby podmiotów (dwa połączenia) oraz tempa gromadzenia i pomnażania
odprowadzanych do nich składek, nie wpłynęły istotnie na poziom koncentracji w tym sektorze
(tabela 4.6.1).
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Tabela 4.6.1. Wskaźniki koncentracji w sektorze OFE w latach 2011-2014
2011

2012

2013

2014

CR3 w (%)

60,12

59,85

59,81%

59,51%

CR5 w (%)

74,17

74,05

74,04%

73,82%

HHI

0,1460

0,1454

0,1461

0,1464

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

Czynnikiem, który powinien sprzyjać konkurencji w sektorze OFE jest możliwość przenoszenia
środków przez uczestników pomiędzy funduszami177. W 2014 r. decyzję o zmianie funduszu
podjęło 24,8 tys. osób, czyli prawie czterokrotnie więcej niż w roku poprzednim. Jednocześnie
była to wartość kilkakrotnie mniejsza niż w roku 2012, gdy przynależność do funduszu zmieniło
119,5 tys. osób. We wcześniejszych latach było to nawet kilkaset tysięcy osób rocznie.
Przedstawiony spadek liczby transferów członków pomiędzy poszczególnymi funduszami
wynika z wprowadzenia od 2012 r. zakazu akwizycji na rzecz OFE. 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. Wydaje się, że wyraźny wzrost liczby transferów w 2014 r. mógł wyniknąć
z większego zainteresowania tematem oszczędności emerytalnych, które wzmogło się na skutek
dyskusji dotyczących zmian w systemie emerytalnym.

4.6.2. Struktura portfela inwestycyjnego otwartych funduszy emerytalnych
Strategia inwestycyjna PTE dotycząca lokat OFE była w 2014 r. determinowana przede
wszystkim obowiązującymi je nowymi limitami inwestycyjnymi. W strukturze portfela OFE
znacznie zwiększył się udział części akcyjnej. Jednocześnie udział krajowych skarbowych
papierów wartościowych spadł do wartości marginalnych178. W rezultacie na koniec 2014 r.
struktura portfela inwestycyjnego OFE w porównaniu do roku poprzedniego uległa znacznej
zmianie (wykres 4.6.3).

PTE mają możliwość konkurowania opłatami pobieranymi od swoich członków, jednak znakomita większość
towarzystw pobiera opłaty na maksymalnym dopuszczalnym poziomie.
178 Szerzej na temat zmian regulacyjnych dotyczących OFE w: Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r.,
Warszawa 2014, NBP, s. 53-54
177
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Wykres 4.6.3. Struktura portfela inwestycyjnego otwartych funduszy emerytalnych w latach
2013-2014
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Uwaga: ze względu na dokonane korekty, dane mogą różnić się od zaprezentowanych w poprzednich edycjach
opracowania. Pozycja „skarbowe papiery wartościowe” zawiera również obligacje gwarantowane lub poręczone
przez skarb państwa.
Źródło: UKNF.

Wartość portfela krajowych instrumentów udziałowych179 OFE zmniejszyła się w ciągu roku
o ponad 2,7 mld zł, do 118,2 mld zł na koniec 2014 r. Spadek ten nastąpił w warunkach
stabilizacji indeksu WIG (roczna zmiana wyniosła 0,26%). Nieistotne były również zakupy netto
instrumentów udziałowych przez OFE, które wyniosły 231 mln zł. W 2014 r., ze względu na
przeniesienie większości aktywów funduszy do ZUS oraz zahamowanie napływu nowych
środków, przerwana została tendencja do wzrostu udziału OFE we free float GPW oraz w jej
kapitalizacji (tabela 4.6.2).
Tabela 4.6.2. Zaangażowanie funduszy emerytalnych na polskim rynku finansowym w latach
2011-2014 (w %)
2011

2012

2013

2014

Udział w rynku obligacji skarbowych

24,7

22,6

22,2

0,7

Udział we free float GPW

33,4

36,3

40,7

39,4

Udział w kapitalizacji GPW

14,2

16,5

19,0

18,7

Udział w obrotach na Głównym Rynku GPW

7,0

5,6

8,2

6,5

Uwagi: ze względu na dokonane korekty, dane mogą różnić się od zaprezentowanych w poprzednich edycjach
opracowania. Rynek obligacji skarbowych obejmuje krajowe obligacje rynkowe. Udział w rynku obligacji
skarbowych dotyczy funduszy emerytalnych ogółem. 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.

W 99,7% były to akcje notowane na krajowym rynku. Poza tym akcje nienotowane, prawa do akcji oraz
obligacje zamienne na akcje.
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Podobnie jak w poprzednich latach, największą część portfela akcyjnego OFE stanowiły akcje
spółek o największej kapitalizacji i płynności. Na koniec 2014 r. fundusze posiadały akcje
wszystkich spółek wchodzących w skład indeksu WIG20, a ich średni udział w portfelu
akcyjnym

funduszy

wyniósł

60%.

Fundusze

emerytalne

miały

największe

udziały

w akcjonariacie następujących spółek notowanych na Głównym Rynku GPW: Elektrobudowa
(75,0%), Magellan (72,0%) oraz Grupa Kęty (71,1%). Podobnie jak w poprzednim roku, sektorem,
który dominował w portfelu akcyjnym OFE były banki. Udział spółek z tego sektora spadł
jednak do 34,6% (wobec 35,7% rok wcześniej).
W 2014 r. wszystkie fundusze znacznie zwiększyły zaangażowanie (mierzone udziałem
w portfelu inwestycyjnym) w instrumenty udziałowe. Wynikało to przede wszystkim ze zmian
w ustawowych limitach inwestycyjnych. Na koniec grudnia udział akcji180, zarówno krajowych,
jak i zagranicznych, w portfelach inwestycyjnych poszczególnych OFE zawierał się w przedziale
78,6% – 91,4%, przy obowiązującym minimalnym limicie 75% aktywów (wykres 4.6.4).
Wykres 4.6.4. Udział akcji w portfelach OFE w latach 2013-2014
%
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Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych UKNF.

Innym ważnym składnikiem portfela OFE były depozyty w bankach krajowych. Ich wartość
w portfelu funduszy zmniejszyła się – z 15,9 mld zł na koniec 2013 r. do 10,4 mld zł na koniec
2014 r. Ponad 99% tej kategorii stanowiły depozyty złotowe. Spadek zaangażowania OFE
w depozyty uznać można za dostosowanie struktury portfela do jego zmniejszonej wartości.
W 2014 r. zwiększył się udział lokat zagranicznych w portfelu OFE. Ich wartość w portfelu
funduszy wzrosła z 4,3 mld zł na koniec 2013 r. do 5,7 mld zł na koniec 2014 r. Głównym
motywem, dla którego fundusze emerytalne decydują się na inwestycje na rynkach
zagranicznych

180

jest

prawdopodobnie

chęć

zdywersyfikowania

portfela

inwestycyjnego.

Wraz z prawami do akcji oraz obligacjami zamiennymi na akcje.
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Jednocześnie należy zauważyć, że do końca 2014 r. nie wydano aktu wykonawczego
umożliwiającego funduszom emerytalnym stosowanie instrumentów pochodnych, dzięki
którym mogłyby one zabezpieczać ryzyko walutowe wiążące się z inwestycjami zagranicznymi.
Wydaje się, że w kolejnych latach można się spodziewać dalszego zwiększenia udziału inwestycji
zagranicznych

w

lokatach

OFE,

zwłaszcza

w

przypadku

wydania

odpowiedniego

rozporządzenia odnośnie instrumentów pochodnych.

4.6.3. Wyniki inwestycyjne OFE i poziom podejmowanego ryzyka
Średnia roczna ważona stopa zwrotu otwartych funduszy emerytalnych za 2014 r. wyniosła
0,5%181. Wynik ten został osiągnięty przy braku istotnych zmian wartości indeksu WIG między
początkiem a końcem roku. Ponadto na stopę zwrotu OFE wpływ miało również to, że do
października gromadziły one środki (w postaci depozytów bankowych) w celu przekazania ich
do ZUS w ramach tzw. suwaka bezpieczeństwa. Rozpiętość stóp zwrotu w omawianym okresie
pomiędzy najlepszym i najgorszym funduszem wyniosła 3,2 pkt proc.
Tabela 4.6.3. Stopy zwrotu uzyskane przez otwarte fundusze emerytalne w latach 2011-2014
(w %)
2011

2012

2013

2014

Średnia roczna ważona stopa

-4,7

16,3

7,2

0,5

Najlepszy OFE w danym roku

-3,3

18,0

8,4

2,3

Najgorszy OFE w danym roku

-7,2

14,6

5,5

-0,9

Średnioroczna inflacja CPI

4,3

3,7

0,9

0,0

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 2014 r. organ nadzoru rozpoczął publikację okresowej porównawczej stopy zwrotu dla
funduszy emerytalnych opartej na benchmarku obejmującym indeks WIG oraz WIBOR3M182.
Stopy te ustalane są w okresach rocznych, półrocznych, kwartalnych, miesięcznych,
tygodniowych i dziennych. Najdłuższy okres, w jakim w pełni można analizować porównawczą
stopę zwrotu (na koniec 2014 r.) to okres półroczny. Była ona ujemna i wyniosła -0,51%. Dziewięć

181

Porównując wyniki inwestycyjne z 2014 r. z wynikami z lat poprzednich, należy pamiętać o tym, że portfel
inwestycyjny OFE uległ w lutym 2014 r. znacznej zmianie uwarunkowanej nowymi wymogami regulacyjnymi.
182 Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie okresowej oraz okresowej
porównawczej stopy zwrotu otwartego funduszu emerytalnego, okresowa porównawcza stopa zwrotu jest równa
stopie zwrotu z indeksu WIG z wagą 80% oraz wartości WIBOR3M powiększonej o 5 punktów bazowych
z wagą 20%.
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otwartych funduszy emerytalnych osiągnęło wyższy wynik, a trzy niższy od tej stopy (wykres
4.6.5).
Wykres 4.6.5. Aktywa netto i stopy zwrotu otwartych funduszy emerytalnych
mld zł
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Źródło: UKNF.

Powszechne towarzystwa emerytalne zarządzające OFE pobrały w 2014 r. 777 mln zł opłaty za
zarządzanie wobec 1 119 mln zł w roku poprzednim. Spadek ten wynikał ze znacznego
zmniejszenia się aktywów zarządzanych funduszy. Opłata od składki wyniosła 161 mln zł wobec
390 mln zł w roku poprzednim. Tak duży spadek w tej części przychodów był efektem przede
wszystkim obniżenia o połowę maksymalnej stawki opłaty (z 3,5% do 1,75%), a także
zmniejszenia (od sierpnia) liczby członków odprowadzających składki. Jednak dzięki
jednorazowej wypłacie środków z Funduszu Gwarancyjnego183 PTE osiągnęły w 2014 r. zysk
techniczny na poziomie 2 mld zł, o 31,6% wyższy niż w roku poprzednim. Przełożyło się to na
1,1 mld zł zysku netto. Akcjonariusze PTE osiągnęli w 2014 r. ROE na poziomie 30,4%, jednak
gdyby pominąć wypłatę z Funduszu Gwarancyjnego, wskaźnik ten spadłby do 3,3%.

Zgodnie z art. 27 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 środki zgromadzone w części dodatkowej
Funduszu Gwarancyjnego wróciły do PTE i stanowiły ich przychód. Wprawdzie zwiększono jednocześnie część
podstawową, jednak bilans tej operacji pozostał dla PTE pozytywny.

183

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2014 r.

171

Instytucje finansowe

4.7. Pracownicze programy emerytalne, indywidualne
i indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego

konta

emerytalne

4.7.1. Pracownicze programy emerytalne (PPE)
Instytucje finansowe oferują dobrowolne oszczędzanie na cele emerytalne w formie
pracowniczych programów emerytalnych (PPE), indywidualnych kont emerytalnych (IKE) oraz
indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Wszystkie z nich umożliwiają
oszczędzającym

korzystanie

z

zachęt

podatkowych184,

jednak

różnią

się

zasadami

funkcjonowania, limitami dokonywanych wpłat oraz formami prawnymi.
Wykres 4.7.1. Liczba uczestników i środki zgromadzone w PPE, IKE i IKZE w latach 2011-2014
mld zł
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Źródło: UKNF.

Na koniec 2014 r. aktywa zgromadzone w ramach dobrowolnej części systemu emerytalnego
wyniosły 15,6 mld zł i w porównaniu z końcem 2013 r. były wyższe o 13% (wykres 4.7.1).
Najwięcej aktywów zgromadzonych było w ramach PPE. Średnia wartość środków przypadająca
na jednego uczestnika programu wyniosła 27,1 tys. zł, podczas gdy średni stan rachunku IKE
i IKZE wyniósł, odpowiednio, 6,1 tys. zł i 560 zł. Różnice te są wynikiem odmiennych okresów
i zasad funkcjonowania185 poszczególnych form. PPE ma grupowy charakter oszczędzania, gdzie
comiesięczną składkę podstawową finansuje pracodawca. Natomiast IKE i IKZE są
indywidualnym

sposobem

gromadzenia

środków,

gdzie

wpłaty

wnoszone

przez

oszczędzających mogą być mniej regularne niż w PPE. Dodatkowo na różnice te mogą wpływać

Wypłata środków zgromadzonych w każdej z form (po osiągnięciu wymaganego wieku) zwolniona jest
z podatku od zysków kapitałowych. Dodatkowo wypłata z PPE i IKE jest zwolniona z podatku dochodowego.
Wypłata z IKZE jest opodatkowana zryczałtowanym podatkiem w wysokości 10%, jednak oszczędzanie na
IKZE daje możliwość odliczenia od dochodu wpłat dokonanych na konto w danym roku.
185 PPE funkcjonuje od 1999 r., IKE od 2004 r. a IKZE od 2012 r.
184
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odmienne (dla poszczególnych form) roczne limity wpłat, które służą ograniczeniu ulg
podatkowych.
Na koniec 2014 r. w ramach dobrowolnej części systemu emerytalnego prowadzono łącznie
1,73 mln rachunków i kont, przy czym wpłatami zasilono mniej niż połowę z nich. Porównując te
dane do liczby osób pracujących (16 mln osób na koniec 2014 r.186) należy wnioskować, że
z możliwości oszczędzania na cele emerytalne korzystają tylko nieliczni. Za czynniki, które
wpływają na niewielkie zainteresowanie gromadzeniem oszczędności emerytalnych, należy
uznać możliwości finansowe gospodarstw domowych oraz indywidualne nawyki oszczędzania.
Jednak osoby, które posiadają wystarczające środki finansowe by oszczędzać, zazwyczaj
gromadzą je z myślą o bieżących potrzebach i celach krótkoterminowych187. Długi horyzont
czasowy oszczędności emerytalnych powoduje, że decyzja o zabezpieczeniu przyszłości jest
odkładana w czasie i zwykle podejmowana w miarę zbliżania się do emerytury.
Pracownicze programy emerytalne (PPE)
Na koniec 2014 r. funkcjonowały 1 064 programy (o 6 mniej niż przed rokiem), które były
prowadzone przez 1 110 pracodawców. Większa liczba pracodawców niż programów wynika
z możliwości prowadzenia PPE w formie programu międzyzakładowego, w którym może
uczestniczyć kilku pracodawców. W 2014 r. utworzono 29 nowych PPE, wśród których
dominowały programy prowadzone w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek
pracowników do funduszu inwestycyjnego. Z rejestru wykreślono 35 programów, z czego
najwięcej wykreśleń wiązało się z zawarciem przez pracodawcę porozumienia w sprawie
rozwiązania umowy zakładowej z reprezentacją pracowników188.
Pomimo mniejszej ilości programów, liczba uczestników PPE wzrosła do 381 tys. osób (o 1,6%).
Zwiększyła się również wartość środków zgromadzonych w tej formie oszczędzania do
10,3 mld zł (o 9,6%), co przede wszystkim wynikało z napływu składek do programów
(1,2 mld zł). W 2014 r. składki podstawowe wniesione przez pracodawców w imieniu
pracowników stanowiły niemal 97% składek. Natomiast uczestnicy wpłacili 36,3 mln zł składek
dodatkowych, których przeciętna wartość wyniosła około 1 114 zł (15-krotnie mniej niż limit
ustawowy189).

Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności, Warszawa 2015 r., GUS, s. 2.
Oszczędzanie długoterminowe – opinie postawy i oczekiwania polskiego społeczeństwa, Warszawa, listopad 2014 r.,
TNS dla ZBP; Postawy Polaków wobec oszczędzania, op. cit.
188 Pracownicze programy emerytalne w 2014 r., Warszawa 2015 r., UKNF, s. 22.
189 Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 listopada 2013 r. w sprawie wysokości
kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu
w 2014 roku (MP z 2013 r., poz. 995) limit sumy składek dodatkowych wyniósł 16 857 zł.
186
187
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Wartość wypłat dokonanych w 2014 r. z programów wyniosła 354,2 mln zł. Wypłaty transferowe
osiągnęły rekordową wartość 843,0 mln zł, przy czym 76% transferów dokonano do innych PPE,
co nie miało wpływu na wartość aktywów zgromadzonych w programach.
Pod względem liczby funkcjonujących programów największe znaczenie miały pracownicze
programy emerytalne w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym
funduszem kapitałowym (UFK), których na koniec 2014 r. było 702. Jednak od 2010 r. ich liczba
regularnie maleje, wpływając tym samym na spadek liczby uczestników gromadzących w ten
sposób oszczędności emerytalne (o 11,6 tys. osób mniej w porównaniu z 2013 r.).
Wykres 4.7.2. Struktura PPE według liczby uczestników oraz wartości aktywów netto
w poszczególnych formach w latach 2011-2014
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Źródło: UKNF.

W 2014 r. najwięcej środków wpłacono do programów w formie umowy o wnoszenie przez
pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego (709 mln zł). Również
w funduszach inwestycyjnych było najwięcej uczestników i zgromadzonych aktywów odpowiednio, 219 tys. osób oraz 5,7 mld zł (wykres 4.7.2). Istotny wpływ na strukturę rynku PPE
w 2014 r. miała zmiana formy i zarządzającego pracowniczym funduszem emerytalnym
"Słoneczna Jesień"190.

Zgodnie z decyzją KNF w dn. 26 czerwca 2014 r. forma PFE Słoneczna Jesień została zmieniona na PPE
w formie umowy o wnoszenie składek do funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez TFI PZU SA.
W związku z tym rozpoczęła się również likwidacja Międzyzakładowego Pracowniczego Towarzystwa
Emerytalnego PZU S.A.

190

174

Narodowy Bank Polski

Instytucje finansowe

4.7.2. Indywidualne konta
emerytalnego (IKZE)191

emerytalne

(IKE)

i

indywidualne

konta

zabezpieczenia

W 2014 r. otwartych zostało 55,7 tys. nowych IKE, co przyczyniło się do nieznacznego wzrostu
liczby funkcjonujących kont. Najwięcej IKE utworzono w zakładach ubezpieczeń, najmniej
w dobrowolnych funduszach emerytalnych (tabela 4.7.1). Wśród osób posiadających IKE,
najliczniejszą grupę (29%) stanowiły osoby bliskie osiągnięcia wieku emerytalnego tj. powyżej 60
roku życia. Najmniej kont należało do osób poniżej 30 roku życia (3,9% kont), których liczba stale
spada od początku funkcjonowania tej formy oszczędzania. Potwierdza to, że oszczędzający
zaczynają myśleć o zabezpieczeniu przyszłości na krótko przed emeryturą192.
Tabela 4.7.1. Podstawowe dane o IKE w podziale na poszczególne podmioty prowadzące konta
na koniec 2014 r.
Podmioty
prowadzące
działalność
maklerską

Fundusze
inwestycyjne

Zakłady
ubezpieczeń

Dobrowolne
fundusze
emerytalne

51 625

22 884

174 515

573 515

1 946

824 485

70,1

58,7

36,2

26,2

54,8

32,0

804 440

790 231

1 513 289

1 903 628

18 949

5 030 537

Średnia wpłata na IKE (zł)

4 240

8 630

3 480

2 750

5 200

3 440

Średni stan konta (tys. zł)

15,6

34,5

8,7

3,3

9,7

6,1
55 748

Banki

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

Liczba nowo otwartych IKE

Ogółem

6 707

2 155

15 433

30 953

500

Wypłaty z IKE (tys. zł)

12 374

9 439

27 833

40 156

24

88 925

Zwroty z IKE (tys. zł)

46 923

10 286

102 019

139 999

687

299 915

Źródło: UKNF.

W analizowanym okresie wartość środków zgromadzonych na IKE wzrosła o 7,8%, do 5 mld zł.
Wpłaty dokonane na IKE w 2014 r. wyniosły 909 mln zł, przy czym środki wpłynęły tylko na 32%
funkcjonujących kont. Średnia kwota przekazana na IKE wyniosła 3 440 zł i w porównaniu
z 2013 r. wzrosła o 10%. Oszczędzający nadal w pełni nie wykorzystywali obowiązującego limitu
wpłat193, który był ponad trzykrotnie wyższy od średniej wpłaty na IKE.
Wśród instytucji finansowych oferujących IKE najwięcej było funduszy inwestycyjnych.
Podobnie jak w poprzednich latach instytucjami dominującymi, zarówno pod względem liczby

Szerzej na temat cech IKE i IKZE w: Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2011 r., Warszawa 2012, NBP, s.147.
Postawy Polaków wobec oszczędzania, op. cit.
193 Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie
wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2014 (M.P. 2013 nr 0 poz. 996) limit wpłat na
IKE wyniósł 11 238 zł.
191
192
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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 których można oszczędzać od 2012 r.
W 2014 r. 7,7 tys. osób posiadających IKE wypłaciło 89,8 mln zł, a średnia wypłata wyniosła
11,6 tys. zł. Najwięcej wypłat dokonano z kont prowadzonych przez fundusze inwestycyjne
(3,8 tys.), jednak łączna suma wypłat była najwyższa z IKE prowadzonych przez zakłady
ubezpieczeń (40,2 mln zł).
Wykres 4.7.3. Struktura IKE według podmiotów prowadzących konta w latach 2011-2014
100

%
12,2

90

13,5

13,9

80

14,7

15,1

15,8

31,9

31,3

16,0

3,6
2,1

5,8
2,5

6,0
2,7

6,3
2,8

24,6

23,1

22,4

21,2

69,8

68,5

68,8

69,7

2011

2012

2013

2014

15,7

70
60

32,4

30,1

50

40
30
39,4

41,5

20

37,9

37,8

10
0

2011

2012
2013
Środki zgromadzone na IKE

Zakłady ubezpieczeń

Fundusze inwestycyjne

2014

Liczba IKE
Biura maklerskie

Banki

Dobrowolne fundusze emerytalne

Źródło: UKNF.

W 2014 r. założono 63,5 tys. nowych IKZE (o 1,8 tys. mniej niż w 2013 r.), a ich liczba na koniec
roku wzrosła do 528,1 tys. Wzrost liczby kont można interpretować jako wynik zmiany
wprowadzonej ustawą194, która uprościła sposób ustalania limitu wpłat na IKZE. Jednak
ostatecznej oceny będzie można dokonać po upływie następnych okresów sprawozdawczych.
Najwięcej nowych IKZE otwarto w zakładach ubezpieczeń, a najmniej w podmiotach
prowadzących działalność maklerską. W 2014 r. nastąpił znaczny wzrost IKZE prowadzonych
przez banki, których liczba zwiększyła się z 33 do 8,1 tys. kont na koniec roku.
Struktura wiekowa osób gromadzących środki na IKZE była odmienna niż w przypadku
oszczędzających na IKE. Osoby powyżej 61 roku życia stanowiły najmniej liczną grupę (4,2%).
Osoby poniżej 30 roku życia stanowiły 13,7% wszystkich oszczędzających na IKZE. Należy
jednak zauważyć, że posiadali oni dwukrotnie więcej kont (72,6 tys.) niż osoby w tej samej grupie
wiekowej na IKE.

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).

194
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Czynnikami, które wpływają na strukturę uczestników indywidualnych form oszczędzania,
mogą być odmienne zasady dokonywania wypłat. W przypadku IKZE oszczędzający mogą
wypłacić środki po osiągnięciu 65. roku życia pod warunkiem dokonywania wpłat przez co
najmniej 5 lat195. Natomiast wypłata środków zgromadzonych na IKE następuje, na wniosek
oszczędzającego, po ukończeniu przez niego 60. roku życia (bez wymogu oszczędzania przez
określony czas)196. Dodatkowo IKZE może być postrzegane jako bardziej korzystna forma
oszczędzania dla młodszych uczestników, ze względu na możliwość skorzystania z ulg
podatkowych w tym samym roku, w którym dokonuje się wpłat na konto197.
Wartość środków zgromadzonych na IKZE była ponad dwukrotnie wyższa w porównaniu
z poprzednim rokiem i na koniec 2014 r. wyniosła 295,4 mln zł. Było to wynikiem wyższych
wpłat, które wyniosły 201,9 mln zł (w 2013 r. 61,6 mln zł). Należy uznać je za rekordowe
w dotychczasowej historii IKZE, ponieważ w poprzednich latach duża część wpłat pochodziła
z przetransferowania środków z IKE i nie wpływała na zwiększenie aktywów gromadzonych
w dobrowolnych formach oszczędzania. Można przypuszczać, że w 2014 r. IKZE zasilane były
środkami finansowanymi z bieżących dochodów gospodarstw domowych, jednak wpłat tych
dokonano tylko na 16,4% kont. Przeciętna kwota środków wpłaconych na IKZE wzrosła do
2 300 zł i w dalszym ciągu pozostawała ona niższa od ustalonego limitu wpłat198. Średnia wpłata
na IKZE była najwyższa w przypadku kont założonych w podmiotach prowadzących działalność
maklerską, a najniższa w dobrowolnych funduszach emerytalnych (tabela 4.7.2).
Wśród instytucji finansowych dających możliwość oszczędzania na IKZE najwięcej było
funduszy inwestycyjnych199. Mimo tego, to zakłady ubezpieczeń dominowały pod względem
zgromadzonych środków oraz liczby prowadzonych kont (ich udział wyniósł odpowiednio 63%
i 56%).

Art. 34a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych i indywidualnych kontach
zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. z 2004 r., Nr 116, poz. 1205).
196 Art. 34 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych i indywidualnych kontach
zabezpieczenia emerytalnego.
197 Art. 26 ust. 1 pkt. 2b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity,
Dz.U. z 2012 r., poz. 361).
198 Zgodnie z art. 31 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) w 2014 r. limit wpłat na IKZE wyniósł 4 495,2 zł.
199 Indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego w 2014 r., Warszawa 2015 r.,
UKNF, s. 18.
195
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Tabela 4.7.2. Podstawowe dane o IKZE w podziale na poszczególne podmioty prowadzące konta
na koniec 2014 r.
Podmioty
prowadzące
działalność
maklerską

Banki

Liczba IKZE
Wskaźnik kont aktywnych (%)
Wartość zgromadzonych
środków (tys. zł)
Średnia wpłata na IKZE (zł)
Średni stan konta (tys. zł)

Fundusze
inwestycyjne

Zakłady
ubezpieczeń

Dobrowolne
fundusze
emerytalne

Ogółem

8 105

2 792

17 510

418 935

80 795

528 142

47,5

89,3

76,6

13

15,1

16,4

11 264

14 638

63 559

167 737

37 792

295 350

3 000

4 170

3 211

2 079

1 923

2 330

1,43

5,23

3,62

0,4

0,47

0,56

8 904

1 796

9 514

34 032

9 242

63 488

Wypłaty z IKZE (tys. zł)

0

0

25

102

5

132

Zwroty z IKZE (tys. zł)

0

24

1 614

15 989

797

18 424

Liczba nowo otwartych IKE

Źródło: UKNF.

W 2014 r. 8,6 tys. uczestników zdecydowało o dokonaniu zwrotu z IKZE w wysokości
18,4 mln zł. Dokonano 75 wypłat transferowych, które były możliwe jedynie pomiędzy IKZE.
Podobnie jak w przypadku wcześniej opisanych transferów, nie miało to wpływu na zmianę
w wartości środków zgromadzonych w tej formie oszczędzania.

Ramka 4.7.1. Systemy długofalowego oszczędzania na cele emerytalne – przykłady
rozwiązań stosowanych w innych krajach
Na świecie funkcjonują różne formy długoterminowego oszczędzania na cele emerytalne (tabela 1).
Pomimo różnic w zaprezentowanych niżej przykładach oszczędności emerytalnych, wszystkie z nich
charakteryzują się wysokim poziomem uczestnictwa oraz stanowią formę dodatkowego
zabezpieczenia emerytalnego.
Czechy
W Czechach w ramach III filaru funkcjonuje dodatkowe zabezpieczenie emerytalne, w którym
oszczędzający (osoba po 18. roku życia) zawiera umowę z instytucją zarządzającą jego środkami.
Obecnie 9 funduszy oferuje możliwość gromadzenia dodatkowych środków na cele emerytalne.
Oszczędzanie przyjmuje formę zdefiniowanej składki.
Składka do planu emerytalnego może być finansowana z trzech źródeł: przez uczestnika, jego
pracodawcę oraz z dotacji budżetowych. Minimalna miesięczna składka pracownika nie może być
niższa niż 100 CZK (tj. 15,37 zł1). W przypadku składki finansowanej przez pracodawcę nie ma limitu
ustawowego co do jej wysokości. Ograniczeniu podlega jednak kwota składek pracodawcy, które są
zwolnione z podatku i nie stanowią dochodu pracownika (do 30 000 CZK rocznie tj. 4,6 tys. zł).
Średnia składka odprowadzana przez pracodawcę wynosi 3% wynagrodzenia pracownika2.
Dodatkowo Czechy stosują najwyższe na świecie zachęty dla oszczędzających finansowane
ze środków publicznych3. Jeżeli uczestnik planu wpłaca w danym roku składki powyżej określonej
kwoty (12 000 CZK tj. 1,8 tys. zł), to mogą one być odliczone od podatku. Uczestnik dostaje również
regresywną dotację z budżetu, jeśli miesięczna składka przekracza określoną kwotę.
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Oszczędzający, pod warunkiem gromadzenia środków przez przynajmniej 5 lat przed osiągnięciem
wieku emerytalnego, może dokonać wypłaty jednorazowej, wypłaty w ratach albo wykupić rentę
dożywotnią w zakładzie ubezpieczeń lub firmie zarządzającej aktywami. Jeśli uczestnik dokonuje
wypłaty jednorazowej, jest ona traktowana jako dochód, natomiast świadczenia w formie renty
dożywotniej są zwolnione z podatku dochodowego.
Instytucja zarządzająca oszczędnościami musi prowadzić przynajmniej jeden fundusz o charakterze
konserwatywnym4, a pobierane opłaty nie powinny w roku przekraczać 0,40% wartości aktywów.
W przypadku pozostałych funduszy opłata powinna wynosić nie więcej niż 0,80% wartości aktywów
w skali roku.
Dania
W Danii dodatkowe plany emerytalne funkcjonują w ramach II filaru. Tworzone są one na podstawie
układów zbiorowych pracowników określonej branży, porozumień w ramach pojedynczych
przedsiębiorstw lub wymogów ustawowych dla określonych zawodów. Pracownicze i branżowe
plany emerytalne zakładane są dobrowolnie w systemie zdefiniowanej składki lub definiowanego
świadczenia.
Uczestnictwo w obu typach planów emerytalnych jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników,
których obejmuje układ zbiorowy lub tenże plan. W przypadku branżowych planów emerytalnych nie
ustanowiono ograniczeń wiekowych dla uczestników, natomiast w przypadku firmowych planów
emerytalnych jest to zależne od warunków ustalonych przez poszczególnych pracodawców.
Wysokość składek odprowadzanych przez pracownika i pracodawcę jest również ustalana w ramach
pojedynczych planów (pomiędzy 12%-18% wynagrodzenia5). Pracownicy zwykle płacą ⅓ składki,
podczas gdy pracodawca finansuje jej pozostałą część.
Wypłaty środków zgromadzonych w ramach planów można dokonać po osiągnięciu wieku
emerytalnego, zwykle nie wcześniej niż przed 65 rokiem życia. W przypadku wypłaty w formie renty
dożywotniej, świadczenia emerytalne stanowią dochód i są opodatkowane według standardowej skali
podatkowej. Natomiast wypłata jednorazowa opodatkowana jest zryczałtowanym podatkiem
w wysokości 40%6.
Holandia
Pracownicze plany emerytalne w Holandii funkcjonują w ramach II filaru i stanowią część warunków
zatrudnienia pracowników. Są one uzupełnieniem emerytury otrzymywanej z powszechnego systemu
emerytalnego, która zapewnia minimalny poziom świadczeń emerytalnych. Pracodawca jednak nie
ma ustawowego obowiązku oferowania pracownikom planu emerytalnego. Za jego utworzenie
odpowiedzialni są zarówno pracownicy, jak i pracodawcy, którzy mogą założyć go dobrowolnie.
Funkcjonują trzy rodzaje planów: pracownicze plany emerytalne w ramach jednego lub kilku
przedsiębiorstw, branżowe plany emerytalne związane z danym sektorem, które mogą być
obowiązkowe i dobrowolne w zależności od planu, oraz fundusze emerytalne dla wybranych
zawodów. Mogą one mieć charakter zdefiniowanego świadczenia lub zdefiniowanej składki, przy
czym 90% pracowników jest objętych systemem zdefiniowanego świadczenia7. Warunki oraz
obligatoryjność uczestnictwa w planie są ustalane przez pracodawców8.
Składki finansowane przez pracodawców stanowią dla nich koszty uzyskania przychodu do
określonej kwoty, pod warunkiem że uczestnicy uzyskują do nich prawo w momencie dokonywania
wpłaty. Istnieje bowiem możliwość wprowadzenia wymogu przepracowania określonej liczby lat
u danego pracodawcy, celem nabycia praw do oszczędności finansowanych przez pracodawców
(tzw. vesting period). Zyski z inwestycji są również zwolnione z podatku. Wypłata w formie renty
dożywotniej jest możliwa po osiągnięciu wieku emerytalnego (67 lat) i jest traktowana jako dochód.
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Nowa Zelandia
W ramach II filaru pracodawcy dobrowolnie mogą założyć uzupełniający pracowniczy program
emerytalny. Funkcjonują one w formie rejestrowanych programów emerytalnych. Jednym z jego
rodzajów jest KiwiSaver. Ma on charakter zdefiniowanej składki i poprzez ulgi oraz dotacje budżetowe
ma na celu zachęcić do oszczędzania. Składkę oraz zasady funkcjonowania programu ustala
pracodawca. Program prowadzony jest w formie funduszu powierniczego, a jego uczestnikami mogą
być osoby, które nie nabyły uprawnień do emerytury państwowej (65 lat) i są obywatelami Nowej
Zelandii.
Nowi pracownicy są automatycznie zapisywani do programu i mogą zdecydować o wystąpieniu
z planu pomiędzy 2 a 8 tygodniem zatrudnienia. Osoby poniżej 18 roku życia, samozatrudnieni,
a także pracownicy przedsiębiorstw, mogą bezpośrednio przystąpić do KiwiSaver, jednak wtedy nie
mogą z niego wystąpić. Każdy uczestnik ma możliwość zawieszenia odprowadzania składek na okres
maksymalnie 5 lat (pod warunkiem uczestnictwa w programie dłużej niż 12 miesięcy). Wysokość
składki pracownika może wynosić 3%, 4% albo 8% wynagrodzenia. W przypadku składki
finansowanej przez pracodawcę, jej minimalna wysokość jest ustalona ustawowo i wynosi
3% wynagrodzenia. KiwiSaver oferuje wiele zachęt dla osób oszczędzających. Przy przystąpieniu do
planu każdy uczestnik otrzymuje dotację od rządu w wysokości 1000$ NZD (tj. 2,7 tys. zł9).
Dodatkowo rząd dopłaca każdemu uczestnikowi 1$ NZD do każdych 2$ NZD wpłaconych w ramach
indywidualnych składek. Maksymalna roczna kwota dofinansowania wynosi 521,43$ NZD 10 (tj. 1,4
tys. zł). Składki pracownicze są odprowadzane od wynagrodzenia po jego opodatkowaniu, a składki
finansowane przez pracodawców objęte są specjalnym podatkiem, którego wysokość zależy od
średnich zarobków indywidualnych uczestników. Wypłata środków w postaci jednorazowej lub
regularnych wypłat, następuje w momencie uzyskania praw do emerytury publicznej lub 5 lat po
przystąpieniu do programu (jeśli jest to później niż po 65 roku życia) i zwolniona jest z podatku
dochodowego11.
Stany Zjednoczone
Pojedynczy pracodawca, lub wspólnie z innymi pracodawcami, może dobrowolnie ustanowić
pracowniczy plan emerytalny dla pracowników. W Stanach Zjednoczonych funkcjonuje wiele
rodzajów planów, które są prowadzone w formie zdefiniowanego świadczenia, zdefiniowanej składki
lub mieszanej (tzw. plany hybrydowe).
W emerytalnych planach oszczędnościowych 401(k), które są prowadzone w systemie zdefiniowanej
składki, wpłaty pracowników są odprowadzane z wynagrodzenia brutto. Pracodawcy mogą
decydować o formie programu, warunkach uczestnictwa, jak również mają możliwość utworzenia
kilku programów w ramach jednego przedsiębiorstwa dla różnych grup pracowników. O obowiązku
uczestnictwa w planie decydują pracodawcy, którzy często stosują mechanizm automatycznego
zapisu pracowników (tzw. auto-enrollment).
W ramach planów 401(k) pracownicy mogą odprowadzać składki, które zwolnione są z podatku
dochodowego (do określonej sumy wpłaconej w danym roku). Pracodawcy mogą finansować
dodatkowe składki swoich pracowników, które również są uprzywilejowane podatkowo (do
określonej sumy w roku) i zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne. Wysokość składki
finansowanej przez pracodawców może być dostosowana do wysokości składki odprowadzanej przez
pracownika (tzw. employer matching contributions). Zyski z inwestowanych oszczędności są również
zwolnione z opodatkowania. Warunki uprawniające do wypłaty środków oraz ich forma określone są
indywidualnie w ramach planów. Wypłata środków jest opodatkowana12.
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Tabela 1. Przykłady funkcjonujących form gromadzenia dobrowolnych oszczędności na cele
emerytalne
Kraj (produkt)

Forma
oszczędzania

System

Uczestnictwo

Źródło
finansowania
składek

Forma
opodatkowania

EET

Czechy

indywidualna

DC

dobrowolne

pracownik,
pracodawca,
dotacje
z budżetu

Dania

grupowa

DC, DB

quasiobowiązkowe

pracownik,
pracodawca

ETT

Holandia

grupowa

DC, DB

quasiobowiązkowe

pracownik,
pracodawca

EET

Nowa Zelandia
KiwiSaver

grupowa /
indywidualna

DC

quasiobowiązkowe

pracownik,
pracodawca,
dotacje
z budżetu

TTE

Stany Zjednoczone
Plany 401 (k)

grupowa

DC

quasiobowiązkowe

pracownik,
pracodawca

EET

Uwaga: DC – system zdefiniowanej składki; DB – system zdefiniowanego świadczenia. W formie opodatkowania
litery oznaczają T – opodatkowanie oraz E – ulga podatkowa, na odpowiednim etapie oszczędzania: wpłata
składki, inwestycja i wypłata środków.
Źródło: opracowanie własne
1 Wszystkich

przeliczeń dokonano według kursu średniego NBP z dn. 31.12.2014 r., tabela nr 252/A/NBP/2014.
Czech Republic; https://www.swisslife.com/content/dam/id_corporateclients/downloads/ebrm/Czech_
Republic.pdf, dostęp: 30 kwietnia 2015 r.
3 E. Whitehouse, Comparing retirement saving across countries: an economic perspective; Paris, 2006.
4 SwissLife: Denmark; https://www.swisslife.com/content/dam/id_corporateclients/downloads/ebrm/Denmark.pdf,
dostęp: 30 kwietnia 2015 r.
5 Konserwatywny fundusz emerytalny może lokować środki w dłużnych papierach wartościowych (do 30% aktywów
funduszu) oraz instrumentach rynku pieniężnego, które charakteryzują się wysoką jakością i bezpieczeństwem. Średni
termin zapadalności portfela takiego funduszu nie może przekraczać 5 lat.
(źródło: https://www.cnb.cz/en/supervision_financial_market/legislation/pension_funds/national_legislation.html, dostęp:
05 sierpnia 2015 r.). Konserwatywna strategia inwestycyjna ma charakter krótkoterminowy i w zamian za niskie ryzyko
inwestycyjne ma na celu wypracowanie zysków przekraczających oprocentowanie lokat i ochronę zgromadzonych
środków przed utratą wartości.
6 International Social Security Association: Denmark; https://www.issa.int/country-details?countryId=DK&regionId=
EUR&filtered=false dostęp: 30 kwietnia 2015 r.
7 International Social Security Association: Netherlands; https://www.issa.int/country-details?countryId=NL&regionId=
EUR&filtered=false, dostęp: 30 kwietnia 2015 r.
8 Ponad 90% pracowników należy do pracowniczych planów emerytalnych (The Dutch Pension System: an overview of
the key aspects; Dutch Association of Industry-Wide Pension Funds).
9 Wszystkich przeliczeń dokonano według kursu średniego NBP z dn. 31 grudnia 2014 r., tabela nr 252/A/NBP/2014.
10 KiwiSaver: Employee information, https://www.ird.govt.nz/resources/7/9/79bcde004ba3ce468008bd9ef8e4b077/ks3.pdf,
dostęp: 30 kwietnia 2015 r.
11 SwissLife: New Zealand;
https://www.swisslife.com/content/dam/id_corporateclients/downloads/ebrm/New_Zealand.pdf, dostęp: 30 kwietnia
2015 r.
12 International Social Security Association: United States; https://www.issa.int/countrydetails?countryId=US&regionId=AME&filtered=false, dostęp: 30 kwietnia 2015 r.
2 SwissLife:
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4.8. Zakłady ubezpieczeń
W 2014 r. spadła wartość składki przypisanej brutto (dalej nazywanej składką) zebranej przez
krajowe zakłady ubezpieczeń. Mimo spadku przychodów ze składek wzrosły aktywa oraz lokaty
zakładów ubezpieczeń. Na koniec 2014 r. polski sektor ubezpieczeń miał wystarczające środki
własne na pokrycie ustawowych parametrów wypłacalności oraz aktywa wyższe niż
zobowiązania wynikające z zawartych umów ubezpieczeń.

4.8.1. Wielkość sektora ubezpieczeń
Rozwój sektora ubezpieczeń mierzony jest poziomem składki, aktywów lub lokat. Aktywa
krajowego sektora ubezpieczeń na koniec 2014 r. wzrosły do 178,5 mld zł (wykres 4.8.1),
natomiast wartość zebranej składki spadła do 54,9 mld zł (wykres 4.8.2).
Wykres 4.8.1. Aktywa krajowego sektora ubezpieczeń i tempo ich zmian w latach 2011-2014
mld zł
180

%
12

150
120

9

73,2

65,9

62,8

6

56,2

90

3

60

0

101,4

99,9

89,9

105,3

30

-3

0

-6
2011

2012

2013

2014

Aktywa ZU - lewa oś

Dział I

Dział II

Tempo wzrostu aktywów - prawa oś

Dział I

Dział II

Źródło: UKNF.

Wykres 4.8.2. Składka przypisana brutto krajowych zakładów ubezpieczeń i tempo jej zmian
w latach 2011-2014
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Polski sektor ubezpieczeń, którego lokaty wyniosły 35,8 mld euro, był jednym z mniejszych
wśród krajów europejskich (udział w lokatach zakładów ubezpieczeń z krajów UE wyniósł
0,4%). W Polsce relacja lokat do PKB wyniósł 9,2% i była blisko sześciokrotnie niższa niż średnia
europejska (wykres 4.8.3). Ponad połowę lokat zarówno europejskich jak i krajowych zakładów
ubezpieczeń stanowiły papiery wartościowe.
Wykres 4.8.3. Lokaty sektora ubezpieczeń w przeliczeniu na jednego mieszkańca oraz w relacji
do PKB w wybranych krajach europejskich w 2013 r.
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Źródło: European Insurance in Figures, Statistics N°50, www.insuranceeurope.eu.

Składka zebrana przez krajowe zakłady ubezpieczeń stanowiła 1,2% składki zebranej w UE
w 2013 r. (1,4% rok wcześniej). W przeliczeniu na jednego mieszkańca składka była trzykrotnie,
a w relacji do PKB dwukrotnie, mniejsza niż średnia europejska. W krajach, które mają
rozwinięty sektor ubezpieczeń, najwięcej składki zebrały zakłady ubezpieczeń na życie. Wielkość
i poziom rozwoju rynku ubezpieczeń w Polsce porównywalny jest do krajów naszego regionu
(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 2013 r.
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Liczba zakładów ubezpieczeń i ich struktura własnościowa
W 2014 r. w Polsce działalność prowadziło 57 krajowych zakładów ubezpieczeń, w tym 26
zakładów ubezpieczeń na życie, 30 zakładów działu ubezpieczeń osobowych i majątkowych oraz
jeden zakład reasekuracji ubezpieczeń majątkowych (tabela 4.8.1). Zdecydowana większość
zakładów ubezpieczeń prowadziła działalność w formie spółek akcyjnych (49 zakładów w obu
działach ubezpieczeń), natomiast pozostałe zakłady ubezpieczeń działały w formie towarzystw
ubezpieczeń wzajemnych (2 w dziale I oraz 6 w dziale II). Zmiana liczby podmiotów działających
na rynku krajowym była związana z łączeniem spółek, wydaniem nowych zezwoleń lub
likwidacją podmiotów.
Z końcem 2014 r. wydane zostało zezwolenie na prowadzenie działalności przez Pocztowe
TUnŻ, a także działalność rozpoczęło Credit Agricole TU. Połączone zostały Compensa TU na
Życie i Benefia TU na Życie należących do Vienna Insurance Group (VIG). Od 30 września
2014 r. połączone towarzystwa funkcjonowały pod wspólną marką Compensa. Za cele nowej
spółki przyjęto dalszy rozwój sprzedaży ubezpieczeń indywidualnych, przy współpracy
z sektorem bankowym, wzrost udziału w rynku ubezpieczeń grupowych oraz intensyfikację
współpracy z pozostałymi spółkami z grupy VIG.
W kwietniu 2014 r. PKO Bank Polski przejął Nordea Polska TUnŻ. W związku z tym Nordea
Polska TUnŻ zmieniła nazwę na PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i pozostała odrębną
spółką w ramach Grupy Kapitałowej PKO BP, działającą w obszarze ubezpieczeń ochronnych
oraz ochronno-inwestycyjnych. Z dniem 15 maja 2014 r. nastąpiła również zmiana nazwy
Amplico Life na MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji. Zmiana była
efektem realizacji globalnej strategii MetLife Inc., która miała na celu podkreślić jedność ze
spółkami grupy. W dniu 17 kwietnia 2014 r. zawarta została umowa, która przewiduje, że PZU
SA przejmie Link4 (lidera rynku ubezpieczeń direct w Polsce). W dniu 31 października 2014 r.
STU ERGO HESTIA przejęło MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń, a MTU zostało wykreślone
z KRS.
Tabela 4.8.1. Krajowe zakłady ubezpieczeń i reasekuracji prowadzące działalność w Polsce
w latach 2011-2014
2011

2012

2013

2014

Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

61

59

58

57

Dział I – ubezpieczenia na życie

28

28

27

26

Dział II – ubezpieczenia majątkowe

33

31

31

31

Źródło: UKNF.

Na koniec 2014 r. kapitały podstawowe zakładów ubezpieczeń prowadzących działalność
w Polsce wynosiły 5,6 mld zł, z czego 3,0 mld zł stanowiły kapitały podstawowe działu
ubezpieczeń na życie. Wśród krajowych zakładów ubezpieczeń było 39 podmiotów (19 działu I
oraz 20 działu II) z przewagą kapitału zagranicznego (głównie pochodzącego z Niemiec, Austrii
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i Francji). Udział podmiotów zagranicznych w sektorze ubezpieczeniowym, mierzony wartością
składki i aktywów, wyniósł odpowiednio 55,4% i 52,2% (wykres 4.8.5).
W Polsce prowadzenie działalności w formie oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń
zadeklarowało 25 zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz jeden oddział zagranicznego
zakładu reasekuracji. Były to przede wszystkim oddziały zakładów ubezpieczeń majątkowych.
Dodatkowo 612 zakładów ubezpieczeń z państw członkowskich Unii Europejskiej i innych
państw

należących

do

Europejskiego

Obszaru

Gospodarczego

notyfikowało

zamiar

wykonywania działalności ubezpieczeniowej w Polsce na podstawie swobody świadczenia usług
(w inny sposób niż przez oddział)

200

. Na koniec 2014 r. notyfikowanych było natomiast

18 krajowych zakładów ubezpieczeń, które mogły udzielać ochrony ubezpieczeniowej w krajach.
Wykres 4.8.5. Struktura składki krajowych zakładów ubezpieczeń w Polsce według pochodzenia
kapitałów podstawowych zakładów
A. 2013 r.

B. 2014 r.
14,7%

15,9%

15,0%

14,3%
54,5%

14,9%

15,3%
Podmioty zagraniczne
PZU

Źródło: UKNF.

55,4%

PZU Życie
Pozostałe podmioty krajowe

Podmioty zagraniczne
PZU

14,7%

PZU Życie
Pozostałe podmioty krajowe

14,7%

Koncentracja w sektorze ubezpieczeń
15,0%

15,0%

W 2014 r. wzrosły współczynniki koncentracji CR3 i CR5 oraz wskaźnik Herfindahla55,4%

55,4%

Hirschmana (HHI) w obu działach (mierzone wartością składki przypisanej brutto). Wpłynął na
to istotny spadek sprzedaży polisolokat oraz wzrost znaczenia dużych grup kapitałowych w ich
14,9%

14,9%

portfelach (tabela 4.8.2).
Podmioty zagraniczne
PZU

PZU Życie
Pozostałe podmioty krajowe

Podmioty zagraniczne
PZU

PZU Życie
Pozostałe podmioty krajowe

Raport o stanie sektora ubezpieczeń po IV kwartale 2014 r., UKNF, 2014, s. 9, opracowanie dostępne na stronie
http://www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_ubezpieczen/Raporty_opracowania/raporty_opracowania.html.
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Tabela 4.8.2. Współczynniki koncentracji krajowego sektora ubezpieczeń w latach 2011-2014
2011

2012

2013

2014

CR3 (w %)

46,7

44,8

43,8

44,0

CR5 (w %)

58,7

58,9

56,7

56,7

0,1281

0,1080

0,1168

0,1180

52,1

55,9

55,2

57,3

Dział I – zakłady ubezpieczeń na życie

HHI
Dział II – zakłady ubezpieczeń majątkowych
CR3 (w %)
CR5 (w %)
HHI

63,6

67,0

66,2

68,2

0,1418

0,1468

0,1403

0,1464

Źródło: UKNF.

W 2014 r. najwięcej składki zebrały podmioty należące do grupy PZU. Wysoką pozycję rynkową
utrzymały także podmioty należące do grup ubezpieczeniowych m. in. Allianz, Hestia, Talanx
(TUiR Warta i TUnŻ Warta, HDI-Gerling Życie TU, TU Europa, TU na Życie Europa), Vienna
Insurance Group (Benefia TU, Compensa TU, Compensa TU na Życie, InterRisk TU oraz PolisaŻycie TU).
Wykres 4.8.6. Udział wybranych zakładów ubezpieczeń w składce przypisanej brutto
w latach 2013–2014
A. Zakłady ubezpieczeń na życie
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Źródło: UKNF.

Struktura składki, produkty i kanały dystrybucji
W 2014 r. w dziale ubezpieczeń na życie odnotowano spadek składki o 8,3%. Wynikał on przede
wszystkim z ograniczenia sprzedaży polisolokat, związanego z rekomendacją wydaną przez
KNF201. Największy udział w składce miały ubezpieczenia z UFK (grupa 3), gdzie zebrano
12,6 mld zł składek. Na wysoką sprzedaży tych ubezpieczeń miały wpływ niskie rynkowe stopy
procentowe i niskie zyski z alternatywnych produktów finansowych.

201

Szerzej na temat rekomendacji KNF w rozdziale 2 dot. regulacji systemu finansowego.
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W grupie 1 ubezpieczeń na życie zebrano 10,6 mld zł. Do tej grupy zaliczane są pracownicze
ubezpieczenia grupowe oferowane w zakładach pracy, które mają decydujący wpływ na
wysokość składek. W ubezpieczeniach wypadkowych i chorobowych (grupa 5) zebrana składka
wyniosła 5,2 mld zł, przy czym w ubezpieczeniach chorobowych zawieranych indywidualnie
tylko 0,2 mld zł. Mała popularność ubezpieczeń chorobowych wynikała z dużej ilości pakietów
zdrowotnych, które były substytutem dla tych produktów ubezpieczeniowych. Ubezpieczenia
posagowe (grupa 2) oraz rentowe (grupa 4), które są ubezpieczeniami długoterminowymi, nadal
były produktami niszowymi (wykres 4.8.7).
Składki w dziale ubezpieczeń majątkowych spadły o 1,3%. Było to wynikiem obniżenia do
8,1 mld zł

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 spadła
do 5,4 mld zł. W ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej składka wyniosła 2,0 mld zł.
Ubezpieczenia kredytów i gwarancji, w tym ubezpieczenia kredytów mieszkaniowych, były
oferowane przez kilka podmiotów specjalizujących się w tego typu produktach i nie miały one
istotnego znaczenia z punktu widzenia rozwoju systemu (wykres 4.8.8).
Wykres 4.8.7. Struktura składki w dziale ubezpieczeń na życie w latach 2011–2014
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Źródło: UKNF.

Grupowe ubezpieczenia na życie sprzedawali głównie agenci ubezpieczeniowi, pracownicy
zakładów pracy i bezpośrednio zakłady ubezpieczeń. Największy udział w sprzedaży
indywidualnych ubezpieczeń na życie mieli agenci ubezpieczeniowi. W ramach bancassurance
oferowane były przede wszystkim produkty z UFK oraz polisolokaty. Wobec ograniczenia
sprzedaży tych produktów w formie ubezpieczenia grupowego, wartość składki przypisanej
brutto pozyskanej przez ten kanał dystrybucji spadła, ale znaczenie banków jako agentów
nieznacznie wzrosło. Pozostałe kanały dystrybucji, w tym sprzedaż przez brokerów oraz przez
telefon i Internet miały niewielki udział w dystrybucji tych produktów.
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Wykres 4.8.8. Struktura składki w dziale ubezpieczeń majątkowych z działalności bezpośredniej
w latach 2011-2014
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przyjmowanej od innych zakładów ubezpieczeń za udzielanie ochrony reasekuracyjnej.
Źródło: UKNF.

Najważniejszy produkt w dziale ubezpieczeń majątkowych (tj. ubezpieczenia samochodów oraz
domów i mieszkań od ognia i innych zdarzeń losowych) oferowane były głównie za
pośrednictwem agentów ubezpieczeniowych. Ubezpieczeniami obiektów przemysłowych
zajmowali się głównie brokerzy. Tylko niewielką część ubezpieczeń majątkowych oferowały
banki. W ostatnich latach wzrastała rola sprzedaży ubezpieczeń majątkowych przez telefon
i Internet, jednak udział tego kanału dystrybucji pozostaje nadal marginalny (tabela 4.8.3).
Tabela 4.8.3. Udział poszczególnych kanałów dystrybucji według składki w 2014 r. (w %)
Ubezpieczenia
indywidualne na
życie

Ubezpieczenia
grupowe na
życie

Ubezpieczenia
majątkowe

Sprzedaż bezpośrednia

19,6

49,6

15,2

Agenci ubezpieczeniowi

79,8

45,7

62,5

31,3

27,5

3,0

Brokerzy

0,6

4,6

19,9

Inne kanały dystrybucji

0,0

0,0

2,4

Kanały dystrybucji

- w tym banki

Źródło: UKNF.

4.8.2. Lokaty zakładów ubezpieczeń
Lokaty ubezpieczeń na życie na koniec 2014 r. wyniosły 45,2 mld zł. Największy udział miały
obligacje

skarbowe,

bankowe

lokaty

terminowe

oraz

tytuły

uczestnictwa

funduszy

inwestycyjnych (wykres 4.8.9).
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Wykres 4.8.9. Struktura lokat krajowych zakładów ubezpieczeń na koniec 2014 r.
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Źródło: UKNF.

Lokaty ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) są wydzielone ewidencyjnie z portfela
inwestycyjnego i zarządzane oddzielnie. Ich wartość na koniec 2014 r. wyniosła 54,0 mld zł.
Zdecydowaną większość środków zgromadzonych w UFK zakłady ubezpieczeń przekazywały
do funduszy inwestycyjnych, najczęściej zarządzanych przez podmioty z tej samej grupy
kapitałowej. W portfelu inwestycyjnym, który był zarządzany bezpośrednio przez zakłady
ubezpieczeń, dominowały obligacje skarbowe oraz bankowe lokaty terminowe.
W strukturze lokat ubezpieczeń majątkowych, których wartość na koniec 2014 r. wyniosła
59,1 mld zł, najważniejszymi kategoriami były obligacje skarbowe i bankowe lokaty terminowe.
W 2014 r. zaobserwowano wzrost udziału jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Było
to miedzy innymi wynikiem polityki lokacyjnej grupy PZU. Znaczną część lokat PZU stanowiły
jednostki specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, utworzonego przez TFI PZU na
potrzeby spółek z grupy kapitałowej, co miało decydujący wpływ na strukturę aktywów całego
działu ubezpieczeń majątkowych.

4.8.3. Wyniki finansowe sektora ubezpieczeń
Łączny wynik finansowy krajowego sektora ubezpieczeń spadł w 2014 r. do 6,7 mld zł
(wykres 4.8.10). W dziale ubezpieczeń na życie wynik techniczny i finansowy nieznacznie
wzrosły, a przyczyniły się do tego spadek wypłat odszkodowań i świadczenia oraz większe zyski
z lokat. Natomiast w dziale ubezpieczeń majątkowych na obniżenie wyniku technicznego
wpłynęły gorsze przebiegi szkodowe. Mniejsze przychody z lokat, które w znacznej części
pochodziły z dywidendy wypłaconej przez PZU Życie na rzecz PZU sprawiły, że wynik
finansowy spadł z 6,1 mld zł do 3,7 mld zł (wykres 4.8.11).
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Wykres 4.8.10. Wyniki finansowe sektora ubezpieczeń w latach 2011-2014
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Wykres 4.8.11. Przychody i koszty krajowych zakładów ubezpieczeń w latach 2013–2014
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Źródło: UKNF.

4.8.4. Reasekuracja i wybrane wskaźniki techniczne sektora
Zakłady ubezpieczeń majątkowych przekazały w ramach programów reasekuracyjnych
3,7 mld zł składki, a reasekuratorzy wypłacili 1,6 mld zł odszkodowań. Udziały reasekuratorów
w składce i odszkodowaniach były podobne (wykres 4.8.12). Prowizje reasekuracyjne i udziały
w zyskach reasekuratorów wyniosły 0,7 mld zł. W zakładach ubezpieczeń na życie zakres
ochrony reasekuracyjnej był znacznie niższy niż w zakładach ubezpieczeń majątkowych i nie
miał istotnego wpływu na rozwój całego sektora.
Programy reasekuracyjne mają istotny wpływ na wypłacalność sektora ubezpieczeń.
Podstawowym celem reasekuracji jest ograniczenie skutków finansowych zdarzeń losowych oraz
stabilizacja wyników. Ochrona reasekuracyjna ma zastosowanie przede wszystkim do umów
ubezpieczeń majątkowych o wysokich sumach ubezpieczenia oraz służąca również ograniczeniu
wpływu ryzyka katastroficznego na wypłacalność zakładów ubezpieczeń. Zakłady ubezpieczeń
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ponosząc dodatkowe koszty z tytułu reasekuracji, ograniczały ryzyko płynności oraz ryzyko
wahań wyników finansowych. Reasekuratorzy zobowiązywali się do pokrywania nadwyżki
szkód ponad ustalony w programie reasekuracji limit, co zabezpieczało poszczególne zakłady
ubezpieczeń przed dużymi wypłatami odszkodowań i zwiększało bezpieczeństwo krajowego
sektora ubezpieczeń. Zakłady ubezpieczeń i reasekuratorzy (w horyzoncie kilku lat) solidarnie
dzielą ryzyko i mają zbliżone uśrednione wyniki techniczne.
Krajowym podmiotom ochrony reasekuracyjnej udzielały przede wszystkim zagraniczne
zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, co wynikało z konieczności geograficznego rozproszenia
ryzyka, korzystnych warunków ustalonych w długoterminowych kontraktach reasekuracyjnych
oraz

ograniczonych

możliwości

kapitałowych

reasekuratorów

krajowych.

Umowy

reasekuracyjne zawierano głównie w ramach międzynarodowych grup kapitałowych. Ochrony
reasekuracyjnej w ograniczonym zakresie udzielały także niektóre krajowe zakłady ubezpieczeń.
Wykres 4.8.12. Udział reasekuratorów w składce i odszkodowaniach zakładów ubezpieczeń
majątkowych w latach 2011-2014
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Źródło: UKNF.

Syntetycznymi miarami oceny efektywności działania zakładów ubezpieczeń są wskaźnik
szkodowości brutto i wskaźnik szkodowości na udziale własnym202. Od kilku lat wskaźniki te
utrzymywały się na poziomie niższym niż poziom referencyjny (70%). Wartości tych
wskaźników na udziale własnym oraz ich wahania są niższe niż wskaźników brutto, co
świadczy o właściwym poziomie zabezpieczenia podmiotów krajowych przez ich programy
reasekuracyjne (wykres 4.8.13).

Relacja odszkodowań i świadczeń wypłaconych zwiększonych o zmiany stanu rezerw na niewypłacone
odszkodowania i świadczenia do składki zarobionej (odpowiednio brutto lub na udziale własnym).

202
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Wykres 4.8.13. Szkodowość zakładów ubezpieczeń majątkowych w latach 2011-2014
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Źródło: UKNF.

O pozytywnym wpływie programów reasekuracji na stabilność sektora, jak też na wyniki
finansowe zakładów ubezpieczeń majątkowych świadczy również relacja sumy wypłaconych
odszkodowań oraz kosztów działalności ubezpieczeniowej do przychodów ze składek
(tzw. wskaźnik COR). Wskaźnik ten jest skorelowany ze wskaźnikiem szkodowości. Dzięki
programom reasekuracji następuje wyrównywanie wahań wskaźnika COR na udziale własnym
(wykres 4.8.14).
Wykres 4.8.14. Wskaźnik COR zakładów ubezpieczeń majątkowych w latach 2011-2014
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Źródło: UKNF.

Na koniec 2014 r. krajowy sektor ubezpieczeń posiadał odpowiednie aktywa na pokrycie
zobowiązań. W dziale ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych pokrycie rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych

aktywami

(dopuszczonymi

przez

przepisy)

wyniosło

odpowiednio 111,7% i 123,4%. Wartości tych wskaźników świadczą, że sektor ubezpieczeń miał
wystarczające środki finansowe na wypłatę zobowiązań wynikających z zawartych umów
ubezpieczeń.
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Średnia wartość środków własnych w dziale ubezpieczeń na życie była trzykrotnie wyższa,
a w dziale ubezpieczeń majątkowych czterokrotnie wyższa niż poziom wymagany przez
przepisy prawa. Dla zakładów ubezpieczeń na życie współczynnik wypłacalności wynosił
295,5%, a w przypadku ubezpieczeń majątkowych 391,5% i były znacznie wyższe od średniej
europejskiej203.
W listopadzie 2014 r. EIOPA opublikowała raport z przeprowadzonych stress testów dla
europejskich zakładów ubezpieczeń204. Głównym celem było sprawdzenie odporności sektora
ubezpieczeniowego na szoki makroekonomiczne, szoki specyficzne dla tego sektora oraz
identyfikacja wrażliwości sektora na różne scenariusze szokowe. Wyniki tych testów wskazują,
że krajowy sektor ubezpieczeń miał najwyższe w Europie wskaźniki wypłacalności. Wyniki
przeprowadzonych badań wskazują także, że utrzymujące się niskie stopy procentowe miały
ograniczony wpływ na wypłacalność krajowego sektora ubezpieczeń.

Ramka 4.8.1. Znaczenie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego dla funkcjonowania
i rozwoju rynku ubezpieczeniowego w Polsce
Na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej powołany został
Fundusz Ochrony Ubezpieczonych (FOU). W dniu 8 czerwca 1995 r. została uchwalona nowelizacja
ustawy o działalności ubezpieczeniowej, na mocy której Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
(UFG) przejął prawa i obowiązki Funduszu Ochrony Ubezpieczonych. Ubezpieczeniowy Fundusz
Gwarancyjny funkcjonuje obecnie na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych, ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej, Statutu
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z 28 marca 2004 r. oraz Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
Działalność Funduszu finansowana jest ze składek odprowadzanych przez zakłady ubezpieczeń.
Zakłady ubezpieczeń przekazują na rzecz UFG składkę proporcjonalną do ich rynkowego udziału
w składce przypisanej brutto. Dodatkowo źródłem finansowania są wpływy z tytułu opłat za
niespełnienie obowiązku zawarcia umów ubezpieczeń obowiązkowych, roszczeń regresowych oraz
dochody z operacji finansowych.
Członkami UFG są zakłady ubezpieczeń posiadające zezwolenie na wykonywanie działalności
ubezpieczeniowej w Polsce w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych oraz OC rolników. Członkami są również zagraniczne zakłady ubezpieczeń w ramach
zasady swobody świadczenia usług ubezpieczeniowych. Udział w UFG jest obowiązkowy, a zakłady
uzyskują członkostwo z chwilą zawarcia pierwszej umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów lub ubezpieczenia OC
rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego.

EIOPA Risk Dashboard – September 2014, Section 6. Profitability and solvency / Page 4, www.eiopa.europa.eu.
EIOPA Insurance Stress Test 2014, https://eiopa.europa.eu/Pages/Financial-stability-and-crisis-prevention/Stresstest-2014.aspx.
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Zakłady ubezpieczeń (na życie, pozostałe majątkowe oraz posiadające zezwolenie na prowadzenie
obowiązkowych ubezpieczeń wynikających z przepisów odrębnych ustaw lub umów
międzynarodowych) stają się członkami UFG w przypadku:





ogłoszenia upadłości,
oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń,
umorzenia postępowania upadłościowego,
zarządzenia przymusowej likwidacji.
Głównym zadaniem UFG jest wypłata odszkodowań i świadczeń osobom poszkodowanym
(uprawnionym) przez nieubezpieczonych bądź niezidentyfikowanych posiadaczy pojazdów
mechanicznych. Pozostałe zadania to: kontrolowanie obowiązku zawarcia umów obowiązkowych
i udzielanie pomocy finansowej zakładom ubezpieczeń. UFG jest także ośrodkiem informacji,
w szczególności, o pojazdach.
Wypłata roszczeń dla osób poszkodowanych i uprawnionych następuje z tytułu umów ubezpieczeń:

 obowiązkowych OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i OC rolników (100% uznanych
wierzytelności do wysokości sumy gwarancyjnej),
 umów ubezpieczeń obowiązkowych budynków rolnych (100% uznanych wierzytelności z umów),
 pozostałych ubezpieczeń obowiązkowych,
 umów ubezpieczenia na życie (50% uznanych wierzytelności, do kwoty nie większej niż
równowartość 30.000 euro).
Wypłaty świadczeń dokonywane są w przypadku ogłoszenia upadłości, oddalenia wniosku
o ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń, umorzenia postępowania upadłościowego, w przypadku
przymusowej likwidacji zakładu ubezpieczeń, jeżeli majątek zakładu ubezpieczeń nie wystarcza na
zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego albo w przypadku zarządzenia likwidacji
przymusowej zakładu ubezpieczeń, jeżeli roszczenia osób uprawnionych nie mogą być pokryte
z aktywów.
Na podstawie ustawy UFG może udzielać zwrotnej pomocy finansowej zakładom ubezpieczeń, które
przejmują portfel obowiązkowych ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych lub OC
rolników, kiedy posiadane środki własne nie gwarantują wypłacalności podmiotu.
W 2014 r. wysokość świadczeń wypłaconych przez UFG z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych
wyniosła 68,5 mln zł, a odszkodowania z tytułu upadłości 5,9 mln zł (w 2013 r. – 7,5 mln zł, 2012 r. –
5,2 mln zł). Ogólna suma wypłat związana z zaspokojeniem roszczeń z tytułu upadłości wyniosła
w latach 1994–2011 ok. 277 mln zł. Największą kwotę wypłacono z tytułu upadłości ZU Polisa oraz
Westa.
UFG gromadzi informacje dotyczące zawartych umów ubezpieczeń komunikacyjnych, zgłoszonych
roszczeń oraz dane adresowe i kontaktowe do reprezentantów ds. roszczeń wyznaczonych przez
zakłady ubezpieczeń. Na koniec 2014 r. w bazie danych UFG dostępnych było 265,6 mln rekordów
dotyczących umów, 12,7 mln rekordów zdarzeń ubezpieczeniowych oraz 15,2 mln zarejestrowanych
wypłat z tytułu OC i AC.
Z bazy danych UFG korzystać mogą ubezpieczający oraz zakłady ubezpieczeń. Poprzez podanie
numeru rejestracyjnego pojazdu można uzyskać informację dotyczącą ważności polisy oraz informację
o zdarzeniach drogowych dotyczących danego pojazdu lub jego posiadacza.
System służy także do kontroli obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, a skuteczność identyfikacji
nieubezpieczonych posiadaczy tą drogą jest znacznie efektywniejsza niż przez analizę zawiadomień
kierowanych przez podmioty zewnętrzne. Na koniec 2014 r. z wykorzystaniem bazy danych
zidentyfikowano 13,9 tys. takich przypadków.
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Źródło: Działalność Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na tle aktualnej i proponowanej organizacji systemów
gwarancyjnych w Unii Europejskiej, M. Monkiewicz, G. Sordyl, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Zeszyty
Naukowe Nr 13, Kraków 2011. Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za IV kwartały 2014 roku, UFG,
https://www.ufg.pl/web/guest/raporty. Raport roczny UFG, UFG, https://www.ufg.pl/web/guest/raporty.
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4.9. Podmioty prowadzące działalność maklerską
Na rynku finansowym w Polsce działalność maklerską prowadzą trzy rodzaje podmiotów
(określanych jako firmy inwestycyjne lub podmioty maklerskie): 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 2014 r. na polskim rynku funkcjonowało 66
krajowych firm inwestycyjnych, w tym 53 domy maklerskie oraz 13 banków prowadzących
działalność

maklerską.

Domy

maklerskie,

których

bezpośrednimi

większościowymi

akcjonariuszami były banki, stanowiły 60,2% całego sektora domów maklerskich (według
wartości aktywów na koniec 2014 r.). Liczba zagranicznych podmiotów maklerskich, które
zgłosiły zamiar prowadzenia działalności maklerskiej w Polsce, wyniosła 1 tys. 792 (14 w formie
oddziału w Polsce, 1 tys. 778 – bez oddziału), przy czym jedynie niewielka ich część prowadziła
aktywną działalność w zakresie oferowania usług inwestycyjnych.
Wśród firm inwestycyjnych działających na krajowym rynku kapitałowym można wyróżnić
podmioty oferujące kompleksowe usługi oraz instytucje, których oferta jest wyspecjalizowana.
W 2014 r. funkcjonowało 48 podmiotów prowadzących działalność maklerską, które mogły
przyjmować i przekazywać zlecenia nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz 36, które
mogły wykonywać te zlecenia 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 27 podmiotów, przy czym dla 11 z nich był to
podstawowy rodzaj działalności. Podmioty maklerskie ograniczają świadczenie usług
zarządzania portfelem instrumentów finansowych. Usługa ta, dedykowana przede wszystkim
klientom zamożnym, traci na znaczeniu na rzecz 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 koniunktury na rynku
akcji

i

innych instrumentów

finansowych znajdujących się w

obrocie na rynkach

zorganizowanych. Ponadto na popyt na usługi świadczone przez firmy inwestycyjne wpływ ma
zainteresowanie emisjami udziałowych papierów wartościowych (w Polsce organizacją emisji
akcji zajmują się głównie domy maklerskie) oraz napływ środków do funduszy inwestycyjnych
(podmioty maklerskie pośredniczą w sprzedaży tytułów uczestnictwa i pobierają za to część
opłaty dystrybucyjnej).
W 2014 r., pomimo poprawy wyników finansowych spółek notowanych na GPW, indeks
szerokiego WIG wzrósł nieznacznie (tabela 4.9.1). WIG 20 spadł o 3,5%, co nie odbiegało istotnie
od trendów obserwowanych na rynkach akcji innych krajów uznawanych za gospodarki
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wschodzące, natomiast sWIG80 zmniejszył się aż o 15,5%. Wartość transakcji akcjami i PDA na
Głównym Rynku GPW zmniejszyła się o 9,1% (tabela 4.9.1). Istotnie spadł także wolumen
obrotów na rynku kontraktów terminowych związanych z rynkiem akcji, co w dużej mierze
wynikało ze zmiany mnożnika z 10 zł na 20 zł dla najbardziej popularnego wśród inwestorów
kontraktu futures na indeks WIG20205. Odnotowano niewielki wzrost liczby pierwotnych ofert
publicznych (initial public offering – IPO) na Głównym Rynku GPW, ale ich wartość wyniosła
tylko 1,3 mld zł i była o 75,5% niższa w porównaniu z 2013 r. Na rynku NewConnect
obserwowano dalszy wyraźny spadek liczby ofert pierwotnych. Było to związane nie tylko
z mniejszym zainteresowaniem inwestorów akcjami notowanymi na tym rynku, ale także
z wprowadzeniem bardziej rygorystycznych wymogów w odniesieniu do spółek ubiegających
się o dopuszczenie tych instrumentów do obrotu w ASO.
Tabela 4.9.1. Podstawowe wskaźniki związane z funkcjonowaniem podmiotów maklerskich
w latach 2011-2014
2011
Obroty netto na rynku akcji i PDA
(Główny Rynek GPW, w mld zł)
Liczba ofert pierwotnych na rynkach organizowanych przez
GPW: Głównym Rynku GPW i NewConnect
Indeks WIG na koniec roku (w pkt)
Liczba krajowych podmiotów maklerskich
Aktywa domów maklerskich (w mld zł)
Kapitały własne domów maklerskich (w mld zł)

2012

2013

2014

268,1

202,9

256,1

232,9

38/172

19/89

23/42

28/22

37 595,44

47 460,59

51 284,25

51 416,08

65

69

72

69

10,1

9,0

8,6

7,9

3,1

2,7

2,7

2,2

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

W analizowanym okresie spadła liczba rachunków papierów wartościowych prowadzonych
przez krajowe podmioty maklerskie z 1 mln 511 tys. do 1 mln 453 tys., przy czym dane GPW
wskazują, że tylko około 14% z nich było aktywnych. Zmniejszenie liczby rachunków było
wynikiem stopniowego zamykania przez podmioty maklerskie rachunków nieaktywnych oraz
spadku zainteresowania inwestorów indywidualnych samodzielnym inwestowaniem na GPW.
Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na Głównym Rynku GPW spadł z 15% w 2013 r.
do 13% w 2014 r., a na rynku kontraktów terminowych, odpowiednio, z 50% do 46%.
Dystrybucja usług maklerskich odbywała się głównie z wykorzystaniem kanału internetowego,
który jest tańszy niż obsługa bezpośrednia. Na koniec 2014 r. liczba rachunków internetowych
wyniosła 847,8 tys., co stanowiło 61% wszystkich rachunków maklerskich. W II połowie 2014 r.

Zmiana tę wprowadzono 23 września 2013 r., ale ostatnie kontrakty z mnożnikiem 10 zł (seria FW20M14) były
notowane do 20 czerwca 2014 r.
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udział transakcji realizowanych za pośrednictwem Internetu w obrotach akcjami inwestorów
indywidualnych na Głównym Rynku GPW wyniósł 67% (wykres 4.9.1).
Wykres 4.9.1. Udział obrotów realizowanych za pośrednictwem Internetu w obrotach
inwestorów indywidualnych na Głównym Rynku GPW w latach 2011-2014
%
95
90
85
80
75
70
65
60

I poł.

II poł.

I poł.

2011

II poł.

I poł.

2012

II poł.
2013

Rynek kontraktów terminowych

Rynek akcji

I poł.

II poł.
2014

Rynek opcji

Źródło: GPW.

W 2014 r. działalność operacyjną na krajowym rynku kapitałowym rozpoczęła, na podstawie
notyfikacji z 2013 r., holenderska firma inwestycyjna. Podmiot ten nie otworzył oddziału
w Polsce i świadczył usługi wyłącznie przez Internet. Oferował inwestorom indywidualnym
istotnie niższe w porównaniu z krajowymi podmiotami maklerskimi stawki prowizji za obsługę
transakcji instrumentami finansowymi notowanymi na wielu rynkach regulowanych, w tym na
Głównym Rynku GPW.
Spadające obroty na rynku akcji i kontraktów terminowych oraz przejawiająca się w niższych
prowizjach duża konkurencja na rynku usług maklerskich sprawiają, że podstawowa działalność
podmiotów maklerskich jest coraz mniej dochodowa. Skłania to te podmioty do szukania innych
źródeł przychodów, w tym oferowania IKE i IKZE oraz rozwijania usług związanych z obsługą
ofert publicznych na rynku akcji, emisji obligacji i ich wprowadzania do obrotu
zorganizowanego. Coraz częściej domy maklerskie umożliwiają polskim inwestorom zawieranie
transakcji nie tylko na GPW, ale także na zagranicznych rynkach zorganizowanych. Ponadto
oferują inwestorom indywidualnym, głównie o nastawieniu spekulacyjnym,

zawieranie na

internetowych platformach transakcji kontraktami terminowymi z rozliczeniem różnicowym na
kursy walutowe, towary, a także akcje notowane na GPW i rynkach zagranicznych oraz na
indeksy giełdowe. Możliwość stosowania większej dźwigni finansowej (ze względu na niższe
wymagane depozyty zabezpieczające) w porównaniu z kontraktami futures notowanymi na GPW
sprawia, że instrumenty te charakteryzują się wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Z analiz
przeprowadzonych
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z internetowych platform transakcyjnych ponosi stratę206. Zagrożenia z tym związane były jedną
z przesłanek wprowadzenia ustawowej minimalnej wysokości depozytu zabezpieczającego
wymaganego do realizacji przez firmę inwestycyjną zlecenia klienta detalicznego nabycia lub
zbycia instrumentów pochodnych, które nie są rozliczane przez CCP. Na początku grudnia
2014 r. uchwalono ustawę, która określiła minimalną wysokość depozytu zabezpieczającego na
1% wartości nominalnej instrumentu finansowego207, co oznacza ograniczenie stosowanej przez
klientów firm inwestycyjnych dźwigni finansowej do poziomu 1:100.

4.9.2. Działalność podmiotów maklerskich na rynku zorganizowanym
Firmy inwestycyjne wykonują swoją podstawową działalność przede wszystkim na krajowych
rynkach zorganizowanych prowadzonych przez GPW, a także BondSpot.
Główny Rynek GPW
Rosnąca konkurencja między podmiotami maklerskimi została odzwierciedlona w spadku
koncentracji na rynku usług maklerskich. Udział pięciu największych podmiotów maklerskich
w pośrednictwie obrotu na rynku akcji i PDA zmniejszył się z 45,7% w 2013 r. do 42,7% w 2014 r.
(wykres 4.9.2). Inne segmenty Głównego Rynku GPW cechowały się znacznie większą
koncentracją pośrednictwa w obrotach. Przykładowo udział pięciu największych podmiotów
maklerskich w segmencie kontraktów terminowych wyniósł 63,1%, a w segmencie opcji 79,7%.
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.
W kolejnych latach można się spodziewać wzrostu aktywności zdalnych członków giełdy. To
właśnie oni będą dominującą grupą inwestorów wykorzystującą na naszym rynku technikę
handlu wysokiej częstotliwości – HFT (high frequency trading). Czynnikiem przyciągającym
inwestorów HFT na GPW może być objęcie systemem transakcyjnym UTP także notowanych na
niej instrumentów pochodnych. Duży udział w wartości obrotów dokonywanych przez
podmioty wykorzystujące tę technikę, mają bowiem transakcje arbitrażowe pomiędzy rynkiem
kasowym i terminowym.

Komunikat w sprawie wyników osiąganych przez inwestorów na rynku forex, KNF, 8 października 2014 r.
Art. 73 ust. 2a. ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 73). Omawiany przepis wszedł w życie 16 lipca 2015 r.

206
207
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Wykres 4.9.2. Udział największych podmiotów maklerskich w obrotach akcjami oraz PDA na
Głównym Rynku GPW w 2013 i 2014 r.
A. 2013 r.

B. 2014 r.

12,0%

12,4%
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10,3%

41,4%

41,9%
6,9%
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Uwaga: dane obejmują: transakcje sesyjne, pakietowe i inne.
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 podmiotów maklerskich w 2014 r. wzrósł nieznacznie do 59,8%.
Wykres 4.9.3 Udział największych podmiotów maklerskich w obrotach akcjami na rynku
NewConnect w 2013 i 2014 r.
A. 2013 r.

B. 2014 r.

18,0%

17,0%

25,2%

25,0%

13,2%

12,4%

4,5%

4,4%

5,7%

4,7%

10,6%

6,2%
6,5%

12,9%

6,1%

10,1%

7,6%
DI BRE Banku
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DM PKO BP
DM BDM
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DM mBanku
DM PKO BP
Trigon DM

9,9%
DM BZ WBK
Alior BM
DM BDM

DM BOŚ
CDM Pekao
Pozostali

Uwaga: dane obejmują transakcje sesyjne i pakietowe.
Źródło: GPW.

Rynek Catalyst
Podmioty maklerskie prowadziły także działalność na platformie obrotu instrumentami
dłużnymi – Catalyst, w tym 30 podmiotów na będących jej częścią rynkach prowadzonych przez
GPW. Struktura obrotów na tych rynkach wskazuje na silną koncentrację pośrednictwa
w zawieraniu transakcji. Pięć największych pod tym względem podmiotów odpowiadało za
blisko 65% wartości wszystkich transakcji (wykres 4.9.4).
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Wykres 4.9.4. Udział największych podmiotów maklerskich w obrotach na rynkach należących
do platformy Catalyst prowadzonych przez GPW w 2013 i 2014 r.
A. 2013 r.
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Źródło: GPW.

4.9.3. Wyniki finansowe domów maklerskich
Wyniki finansowe krajowych domów maklerskich wyraźnie pogorszyły się w porównaniu
z 2013 r. (zysk brutto spadł z 621,0 mln zł w 2013 r. do 466,8 mln zł w 2014 r.). Przychody
z podstawowej działalności operacyjnej208 zmniejszyły się o 20,0%, przy czym w takiej samej skali
udało się ograniczyć koszty prowadzenia tej działalności. Dzięki temu wskaźnik rentowności
obrotu brutto209 domów maklerskich zmniejszył się nieznacznie – z 30,1% w 2013 r. do 28,8%
w 2014 r. (wykres 4.9.5).
Najważniejszym źródłem przychodów operacyjnych domów maklerskich jest działalność
maklerska. Wspomniane niższa wartość obrotów na rynku kasowym GPW oraz spadek
wolumenu transakcji na rynku terminowym spowodowały zmniejszenie przychodów z tytułu
prowizji od operacji instrumentami finansowymi na rachunek klienta. W 2014 r. wyniosły one
397,7 mln zł i były o 27,2% niższe w porównaniu z poprzednim rokiem. Jednocześnie mniejsze
zainteresowanie przedsiębiorstw pozyskiwaniem kapitału na rynku akcji przyczyniło się do
ograniczenia przychodów z tytułu oferowania instrumentów finansowych – spadły one o 8,2%
do 109,0 mln zł. Wzrosły natomiast (o 5,6% do 119,2 mln zł) przychody z tytułu przyjmowania
zleceń kupna i umarzania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Łącznie przychody
z działalności maklerskiej wyniosły 971,3 mln zł, co oznacza ich spadek o 19,5% w porównaniu
z 2013 r. Wynik domów maklerskich na tej działalności był w 2014 r. ujemny (31,6 mln straty).

Przychody z podstawowej działalności operacyjnej obejmują przychody: z działalności maklerskiej,
z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu, z instrumentów finansowych utrzymywanych do
terminu zapadalności, z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży.
209 Wskaźnik rentowności obrotu brutto liczony jako stosunek wyniku finansowego brutto do przychodów
z działalności.
208
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Pozostałe segmenty działalności operacyjnej domów maklerskich były rentowne. Skalę transakcji
instrumentami finansowymi zawieranych przez domy maklerskie na rachunek własny
ograniczają niewielkie, w porównaniu z bankami krajowymi, kapitały własne. Wynik z tych
transakcji stanowi jednak istotną część zysku brutto krajowych domów maklerskich. W 2014 r.
zysk z operacji instrumentami finansowymi zawieranych przez domy maklerskie na rachunek
własny (zarówno instrumentami przeznaczonymi do obrotu, utrzymywanymi do terminu
zapadalności, jak i dostępnymi do sprzedaży) wyniósł 425,6 mln zł. Pozwoliło to uzyskać domom
maklerskim 390,5 mln zł zysku z podstawowej działalności operacyjnej (kwota o 22,2% niższa niż
w 2013 r.).
Wykres 4.9.5. Zysk brutto oraz wskaźnik rentowności obrotu brutto biur i domów maklerskich
w latach 2007-2014
mld zł
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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.
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5. Rynki finansowe
5.1. Rynek pieniężny
5.1.1. Ewolucja wielkości i struktury rynku pieniężnego
W 2014 r. krajowy rynek pieniężny funkcjonował stabilnie. Na rynku operacji o charakterze
lokacyjnym, które służą instytucjom finansowym głównie do bieżącego zarządzania płynnością,
obserwowano dalszy wzrost średniej dziennej wartości transakcji warunkowych, przy
jednoczesnym spadku płynności w segmencie niezabezpieczonych lokat międzybankowych
(tabela 5.1.1).
Wzrost obrotów na krajowym rynku transakcji warunkowych w ostatnich latach może wynikać
ze stopniowej likwidacji prawnych i instytucjonalnych barier jego rozwoju. Największą
aktywność na tym rynku nadal wykazywały podmioty niebankowe, jednak w 2014 r. wyraźnie
zwiększył się udział transakcji międzybankowych w obrotach. Dominowały operacje SBB,
podczas

gdy

rynek

repo

charakteryzował

się

niską płynnością.

Podstawową

formą

zabezpieczenia transakcji warunkowych pozostawały obligacje skarbowe. W 2014 r. w Polsce
kontynuowano prace nad rozwojem odpowiedniej infrastruktury potransakcyjnej oraz
dokumentacji prawnej dla operacji warunkowych.
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. Dominowały nadal transakcje jednodniowe, które
stanowiły ponad 90% obrotów na tym rynku. Na koniec 2014 r. w fixingu stawek referencyjnych
WIBID/WIBOR uczestniczyło 13 banków, tj. o 2 więcej niż rok wcześniej.
Zdecydowana większość transakcji na krajowym międzybankowym rynku fx swap złotego
zawierana była z nierezydentami, którzy finansowali w ten sposób m.in. inwestycje na krajowym
rynku kapitałowym, w szczególności na rynku obligacji skarbowych. Występujący między
Polską a krajami rozwiniętymi dysparytet stóp procentowych oraz stabilny kurs złotego skłaniały
inwestorów do wykorzystywania operacji fx swap złotego w strategiach carry trade.
Największym segmentem rynku krótkoterminowych papierów wartościowych pozostawał rynek
bonów pieniężnych. Odnotowane w 2014 r. zmniejszenie się średniorocznej wartości tych
instrumentów pozostających w obiegu odzwierciedlało spadek nadpłynności w sektorze
bankowym.
Ministerstwo Finansów kontynuowało politykę wydłużania średniej zapadalności długu
publicznego poprzez finansowanie potrzeb pożyczkowych Skarbu Państwa wyłącznie za
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pomocą instrumentów o okresie zapadalności powyżej jednego roku. W rezultacie w 2014 r. nie
została przeprowadzona żadna emisja bonów skarbowych.
W 2014 r. nastąpił dalszy spadek zadłużenia z tytułu krótkoterminowych papierów dłużnych
przedsiębiorstw. Wynikał on m.in. ze zmiany modelu finansowania niektórych podmiotów, tj.
wydłużaniu zapadalności emitowanych przez nie instrumentów dłużnych. KPDP służyły
najczęściej do optymalizacji zarządzania krótkoterminową płynnością w grupach kapitałowych
emitentów, wśród których dominowały spółki z branży telekomunikacyjnej, paliwowej oraz
energetycznej. Płynność rynku KPDP wtórnego była niewielka, gdyż inwestorzy najczęściej
utrzymywali nabyte instrumenty dłużne do terminu wykupu.
Banki na niewielką skalę emitowały krótkoterminowe bankowe papiery dłużne. Podobnie jak
w poprzednich latach najważniejszymi inwestorami na rynku tych instrumentów były inne 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 2011-2014
(w mld zł)
2011

2012

2013

2014

Rynek instrumentów dłużnych (zadłużenie na koniec okresu)
Bony skarbowe

12,0

6,1

0,0

0,0

Bony pieniężne

93,4

127,5

131,4

110,6

Krótkoterminowe bankowe papiery dłużne

7,7

5,9

4,2

5,1

Krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw

15,9

18,5

16,2

13,5

5,8

4,9

Rynek transakcji lokacyjnych (średnie dzienne obroty netto)
Lokaty niezabezpieczone (lokaty międzybankowe)

6,2

5,9

FX swap

12,9

11,5

9,5

10,3

Transakcje repo/SBB/BSB

11,6

12,6

14,5

15,2

3,6

3,8

3,5

4,6

w tym: operacje między bankami krajowymi

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 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
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krótkoterminowych lokat międzybankowych na poziomie zbliżonym do stopy referencyjnej
ustalanej przez RPP.
Wielkość rynku
W 2014 r. po raz pierwszy od pięciu lat spadła średnioroczna wartość bonów pieniężnych
pozostających w obiegu. Wyniosła ona 109 mld zł i była o 14% niższa niż w 2013 r.
(wykres 5.1.1). W kierunku zmniejszenia nadpłynności w sektorze bankowym oddziaływał
przede wszystkim wzrost pieniądza gotówkowego w obiegu, który w 2014 r. wyniósł 14,2 mld zł.
Ponadto w przeciwieństwie do poprzednich lat obserwowano przewagę sprzedaży walut obcych
przez NBP nad ich skupem, co spowodowało spadek nadpłynności krajowego sektora
bankowego o 11,8 mld zł w skali roku. Istotna zmiana salda operacji walutowych NBP była
związana z dokonywaniem przez Ministerstwo Finansów sprzedaży walut (pochodzących
głównie ze środków UE) przede wszystkim na rynku międzybankowym za pośrednictwem BGK,
przy jednoczesnym nabywaniu waluty (np. w celu uiszczenia składki członkowskiej UE)
w banku centralnym. Nadpłynność sektora bankowego ograniczało również zwiększenie
średniorocznie o około 2,9 mld zł rezerwy obowiązkowej utrzymywanej na rachunkach
bieżących w NBP210 m.in. na skutek objęcia obowiązkiem rezerwy depozytów złożonych
w SKOK-ach.
Wykres 5.1.1. Bony pieniężne w obiegu w latach 2011-2014 (wg stanu na koniec okresów
utrzymywania rezerwy obowiązkowej)
140
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Źródło: Rejestr Papierów Wartościowych NBP.

Do wzrostu nadpłynności przyczyniły się natomiast przede wszystkim wypłaty z tytułu
dyskonta bonów pieniężnych oraz oprocentowania rezerwy obowiązkowej dokonywane przez
NBP na rzecz sektora bankowego oraz SKOK-ów. Ich wartość w 2014 r. wyniosła 3,4 mld zł.

Szerzej na temat czynników kształtujących płynność krajowego systemu bankowego w 2014 r. w: Raport roczny
2014. Płynność sektora bankowego. Instrumenty polityki pieniężnej NBP, NBP, Warszawa 2015, s. 10–18.
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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 NBP211. 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 Gwarancyjny. Rentowność
wszystkich oferowanych przez NBP bonów pieniężnych (określona według 360-dniowej bazy
odsetkowej) jest równa ustalanej przez RPP stopie referencyjnej.
W 2014 r. popyt na bony pieniężne zgłaszany przez banki na przetargach w ramach operacji
podstawowych był zazwyczaj nieco niższy od oferowanej podaży (wykres 5.1.2). Średnia wartość
bonów wyemitowanych na przetargu w ramach operacji podstawowych wyniosła około 107,3
mld zł w porównaniu z 124,2 mld zł w 2013 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 5.1.3).
Wykres 5.1.2. Wartość nominalna bonów pieniężnych NBP emitowanych w ramach operacji
podstawowych i relacja popytu do podaży na ich rynku pierwotnym w latach 2013-2014
mld zł
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Źródło: NBP.
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Wykres 5.1.3. Stawka POLONIA i stopy NBP: depozytowa, lombardowa i referencyjna oraz
odchylenie stawki POLONIA od stopy referencyjnej NBP w latach 2013-2014
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Źródło: NBP.

W celu ograniczania wspomnianego wpływu zmian płynności w sektorze bankowym na
wysokość krótkoterminowych stóp procentowych NBP przeprowadzał absorbujące operacje
dostrajające o terminie zapadalności krótszym niż 7 dni. Były to regularne (comiesięczne) emisje
bonów pieniężnych w ostatnim dniu okresu utrzymywania rezerwy obowiązkowej oraz
dodatkowe nieregularne emisje tych instrumentów przeprowadzane w trakcie tych okresów,
w przypadku wystąpienia znacznego niezbilansowania płynności w sektorze bankowym. Na
podstawie decyzji Zarządu NBP w 2014 r. w regularnych operacjach dostrajających mogły brać
udział wszystkie banki spełniające warunki uczestnictwa w operacjach podstawowych,
natomiast wyłączny dostęp do pozostałych operacji dostrajających posiadali Dealerzy Rynku
Pieniężnego.
W ramach operacji dostrajających w 2014 r. dokonano łącznie 19 emisji 1-, 2-, 3- lub 4-dniowych
bonów pieniężnych. Średnioroczna wartość bonów wyemitowanych w tych operacjach wyniosła
około 1,2 mld zł i była o 0,6 mld zł mniejsza niż w 2013 r. Operacje podstawowe i dostrajające
przeprowadzane w 2014 r. przez NBP spowodowały, że średnie absolutne odchylenie stawki
POLONIA od stopy referencyjnej zmniejszyło się do 11 pkt bazowych. Odchylenie to było niższe
niż obserwowane przed wystąpieniem zaburzeń na światowych rynkach finansowych w 2008 r.
Rynek wtórny
Obrót bonami pieniężnymi odbywał się na rynku międzybankowym OTC. Pomimo wzrostu
średnich dziennych obrotów z 0,65 mld zł w 2013 r. do 1,22 mld zł w 2014 r. rynek wtórny tych
instrumentów nadal charakteryzował się relatywnie niską płynnością. Dominowały transakcje
bezwarunkowe, które odpowiadały za ponad 90% obrotów netto. Wynikało to przede wszystkim
z krótkiego terminu zapadalności tych instrumentów oraz jeszcze krótszego okresu, w którym
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może nastąpić przeniesienie własności bonów pieniężnych212, a więc m.in. ustanowienie na nich
zabezpieczenia w transakcjach warunkowych.

5.1.2.2. 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 spółdzielcze213.
Wielkość rynku
Banki działające w Polsce nadal w niewielkim stopniu finansują się za pomocą emisji
krótkoterminowych papierów dłużnych. Świadczy o tym niski udział KBPD214 w pasywach
sektora bankowego (0,3% w 2014 r.) oraz mała wartość nowych emisji przeprowadzanych przez
banki.
Wykres 5.1.4. Zadłużenie banków krajowych z tytułu emisji krótkoterminowych papierów
dłużnych na rynku krajowym w latach 2011-2014 (wg stanu na koniec okresów)
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Źródło: NBP.

Zgodnie z Regulaminem Rejestru Papierów Wartościowych dzień zakończenia transakcji typu repo nie może
przypadać później niż w dniu poprzedzającym termin wykupu bonów będących przedmiotem transakcji.
213 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.
214 W podrozdziale analizowane są jedynie zobowiązania i wielkość emisji bankowych papierów dłużnych
212

skierowanych na rynek krajowy.
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Łączna wartość emisji KBPD przeprowadzonych w 2014 r. oraz wartość papierów będących
w obrocie były zbliżone do wielkości obserwowanych w 2013 r. (wykres 5.1.4). Banki
przeprowadziły około 96 emisji KBPD o łącznej wartości 5,7 mld zł. Emisje KBPD były najczęściej
przeprowadzane w ramach funkcjonujących już programów i następowały w dniu wykupu
instrumentów poprzedniej emisji.
Grupa banków aktywnych na rynku krótkoterminowych papierów dłużnych jest stosunkowo
stabilna w czasie. Banki emitenci są zróżnicowani m.in. pod względem wielkości aktywów
i profilu działalności – są wśród nich zarówno banki uniwersalne, detaliczne, samochodowe oraz
hipoteczne. W 2014 r. emisje KBPD przeprowadziło dziewięć banków komercyjnych o około 32%
udziale w aktywach sektora bankowego. Niemal połowa emisji (około 46%) przypadała na dwa
banki (w 2013 r. około 72%). Środki pozyskane poprzez emisje KBPD banki deklarowały
przeznaczać na prowadzenie działalności statutowej.
Podobnie jak w poprzednich latach, całość zobowiązań sektora bankowego z tytułu KBPD
wynikała z emisji kierowanych na rynek krajowy i była nominowana głównie w złotych. Jedynie
dwa banki wprowadził na rynek certyfikaty depozytowe w euro i dolarach amerykańskich,
ale ich udział w wartości nowych emisji był niewielki (około 0,3%). KBPD były oferowane
w trybie oferty niepublicznej i nie kierowano ich do obrotu na rynkach zorganizowanych.
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.
Podobnie jak w poprzednich latach najważniejszymi inwestorami na rynku KBPD były banki
i fundusze inwestycyjne.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2014 r.

209

Rynki finansowe

5.1.2.3. Krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw215
Wielkość rynku
Na koniec 2014 r. zadłużenie krajowych przedsiębiorstw z tytułu KPDP wyniosło 13,5 mld zł
(tabela 5.1.2), co oznacza spadek o 16,6% w porównaniu z poprzednim rokiem216.
W analizowanym okresie na krajowym rynku przeprowadzono emisje KPDP o wartości około
57,5 mld zł, tj. o blisko połowę mniejszej niż w 2013 r. W krajach strefy euro przedsiębiorstwa
w większej skali niż w Polsce wykorzystywały emisje krótkoterminowych papierów dłużnych
(wykres 5.1.5), przy czym w 2014 r. w większości państw także odnotowało spadek zadłużenia
z tytułu KPDP.
Tabela 5.1.2. Wartość zadłużenia z tytułu KPDP i wartość nowych emisji w latach 2011-2014
(w mld zł)
Wartość zadłużenia
Wartość nowych emisji

2011

2012

2013

2014

15,9

18,5

16,2

13,5

116,6

138,0

112,4

57,5

Uwaga: dane do 2013 r. włącznie są prezentowane według klasyfikacji ESA 1995.
Źródło: oszacowano na podstawie danych NBP.

W Polsce część emitentów KPDP wykorzystuje te instrumenty do zarządzania płynnością
w grupach kapitałowych. Emitowane papiery dłużne są nabywane przez spółki z tej samej
grupy. Taka strategia przekazywania bieżących nadwyżek płynności innym spółkom z tej samej
grupy nie wiąże się z obowiązkiem odprowadzania przez emitentów podatku od czynności
cywilnoprawnych (taki obowiązek istniałby natomiast w przypadku wzajemnego udzielania
pożyczek). W 2014 r. 3 emitentów, prowadzących działalność w grupach kapitałowych,
odpowiadało za około 30% wspomnianej wartości nowych emisji217. Podmioty te znacznie
ograniczyły aktywność na rynku KPDP, wartość wyemitowanych przez nie instrumentów była
o ponad 60% mniejsza niż rok wcześniej.

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 ESA 2010): przedsiębiorstwa niefinansowe, pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego
(z wyjątkiem instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalno-rentowych), pomocnicze instytucje
finansowe, instytucje finansowe typu captive oraz udzielające pożyczek. Używane w dalszej części rozdziału
pojęcie przedsiębiorstwa odnosi się do tych kategorii podmiotów.
216 Zaprezentowane informacje o wielkości rynku KPDP zostały opracowane na podstawie danych NBP oraz
raportów bieżących spółek publicznych. Mogą one nie obejmować wszystkich emisji KPDP na krajowym rynku.
Niektórzy emitenci nie udzielają bowiem informacji o emisjach obligacji dokonywanych w ramach grup
kapitałowych.
217 Na podstawie danych publikowanych przez spółki publiczne w raportach bieżących.
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Spadek

zainteresowania

emisjami

KPDP

odnotowano

także

wśród

podmiotów

wykorzystujących te instrumenty jako źródło finansowania działalności. Jak wynika z informacji
opublikowanych

w

raportach

bieżących

niektórych

spółek

publicznych,

w

2014 r.

przebudowywały one swoje modele finansowania obligacjami, zwiększając zadłużenie z tytułu
instrumentów

długoterminowych

i

jednocześnie

ograniczając

skalę

emisji

papierów

krótkoterminowych. Środki pozyskane z emisji obligacji długoterminowych były przez nie
następnie wykorzystywane do spłaty istniejącego zadłużenia z tytułu emisji KPDP.
Oznacza to, że zmiany zachodzące na tym rynku świadczą raczej o znaczeniu tych instrumentów
w zarządzaniu finansami pojedynczych, dużych spółek niż o skali wykorzystania tego źródła
finansowania przez przedsiębiorstwa.
Wykres 5.1.5. Wartość zadłużenia z tytułu KPDP w wybranych krajach strefy euro oraz Europy
Środkowo-Wschodniej oraz jego relacja do PKB na koniec 2013 i 2014 r.
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Uwagi: wartość zadłużenia z tytułu KPDP w Polsce przeliczono według średniego kursu EUR/PLN ogłoszonego
przez NBP na koniec grudnia 2013 r. (4,1472) oraz na koniec grudnia 2014 r. (4,2623). Dla Polski, Czech i Węgier
dane za 2013 r. według klasyfikacji ESA 1995.
Źródło: opracowano na podstawie danych Statistical Data Warehouse, EBC, Eurostat oraz NBP.

Struktura rynku
Największymi emitentami KPDP były spółki z branży telekomunikacyjnej, paliwowej oraz
energetycznej. Wartość pojedynczych emisji wynosiła najczęściej od kilku do kilkuset milionów
złotych, natomiast wartość nominalna jednej obligacji 10 tys. zł albo 100 tys. 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).
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.
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Organizatorami emisji KPDP było kilkanaście dużych banków. Na koniec 2014 r. na trzech
największych organizatorów emisji przypadało około 75% całkowitego zadłużenia z tytułu KPDP
(wykres 5.1.6).
Wykres 5.1.6. Udział banków pełniących funkcję organizatorów emisji w rynku KPDP
pozostających w obrocie na koniec 2013 i 2014 r.
A. 2013 r.

B. 2014 r.
9,5%

18,9%

3,6%

32,8%
11,7%
6,5%
49,7%

9,6%

12,6%

10,7%
ING Bank Śląski
PKO Bank Polski

21,5%
BZ WBK
mBank

12,9%
Pekao
Pozostałe

ING Bank Śląski
Pekao

PKO Bank Polski
mBank

Bank Handlowy
Pozostałe

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

Rynek wtórny i inwestorzy
Ze względu na niepubliczny charakter emisji KPDP i ich krótki pierwotny termin do wykupu,
obrót tymi instrumentami odbywał się wyłącznie na rynku OTC. Pośrednictwem w zawieraniu
transakcji oraz ich rozliczaniem i rozrachunkiem zajmowały się banki organizujące emisje
i prowadzące ewidencję tych papierów dłużnych. Płynność rynku wtórnego KPDP była nadal
niewielka, ponieważ inwestorzy najczęściej utrzymywali je do terminu wykupu.
W strukturze nabywców KPDP największy udział miały przedsiębiorstwa. Wynikało to przede
wszystkim ze wspomnianej strategii wykorzystywania emisji tych instrumentów w zarządzaniu
płynnością na poziomie grupy kapitałowej. Banki

stanowiły

drugą pod

względem

zaangażowania grupę inwestorów na rynku KPDP. Pełniąc funkcję organizatora lub gwaranta
emisji, nabywały one obligacje do własnego portfela i utrzymywały je do terminu wykupu.

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 2014 r. krajowy rynek międzybankowych transakcji o charakterze lokacyjnym funkcjonował
stabilnie, a postrzegane ryzyko kredytowe jego uczestników utrzymywało się przez cały rok na
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niskim poziomie. Zostało to odzwierciedlone w spreadzie między stawką WIBOR 3M
a kwotowaniami transakcji OIS 3M, który w 2014 r. wynosił przeciętnie około 28 pkt bazowych.
Stopniowa

zmiana

przyzwyczajeń

banków

oraz

rozwój

odpowiedniej

infrastruktury

potransakcyjnej przekładały się na wzrost wartości międzybankowych transakcji warunkowych.
Jednocześnie następował spadek płynności na rynku lokat niezabezpieczonych. W efekcie
w 2014 r. udział obydwu tych instrumentów w strukturze międzybankowych transakcji
lokacyjnych był zbliżony (wykres 5.1.7). Pomimo tego niezabezpieczone lokaty nadal były
jedynym instrumentem zarządzania płynnością wykorzystywanym przez niektóre banki.
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 były zawierane przede
wszystkim z bankami zagranicznymi, które odnawiając krótkoterminowe pożyczki w złotych
m.in. finansowały swoje inwestycje na krajowym rynku kapitałowym.
Wykres 5.1.7. Struktura transakcji o charakterze lokacyjnym na rynku międzybankowym
w Polsce i w strefie euro w latach 2011-2014
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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 2014, European
Central Bank, Frankfurt 2014.

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 zapotrzebowania
na płynne środki banki chciały sobie w ten sposób zapewnić elastyczność w zarządzaniu
płynnością. Ponadto zawieranie transakcji o najkrótszych terminach zapadalności pozwalało
efektywnie wykorzystywać niskie limity zaangażowania kredytowego względem kontrahentów.
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Struktura międzybankowych transakcji lokacyjnych w Polsce istotnie różniła się od występującej
w strefie euro. Do zarządzania płynnością tamtejsze banki najczęściej wykorzystywały transakcje
warunkowe, głównie repo218. Od 2008 r. udział tych operacji w strukturze transakcji lokacyjnych
banków strefy euro wyraźnie wzrósł, przy czym dużym zainteresowaniem cieszyły się operacje
rozliczane przez CCP. Wynikało to przede wszystkim z potrzeby ograniczania ekspozycji na
ryzyko kredytowe kontrahenta, a tym samym wartości wymaganego na jego pokrycie kapitału
regulacyjnego. Na międzybankowym 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 2014 r. kontynuowany był zapoczątkowany w 2008 r. spadek średnich dziennych obrotów na
rynku niezabezpieczonych lokat międzybankowych. W omawianym okresie obroty te wyniosły
4,9 mld zł, co oznacza spadek o około 16% w porównaniu z poprzednim rokiem (wykres 5.1.8).
Wartość zawieranych transakcji była ponad dwukrotnie mniejsza niż w latach poprzedzających
wybuch światowego kryzysu finansowego, który na rynku OTC zmienił m.in. percepcję ryzyka
kredytowego kontrahenta. Średnia dzienna wartość transakcji ważonych ich okresem
zapadalności (tzw. obrotodni) wyniosła blisko 5,2 mld zł i była ponad 30% niższa niż w 2013 r.
Utrzymywała

się

wysoka

koncentracja

aktywności

banków

w segmencie

transakcji

jednodniowych. Średnia dzienna wartość transakcji O/N stanowiących podstawę wyznaczania
stawki POLONIA wyniosła w 2014 r. 2,3 mld zł i była o 2% niższa niż w 2013 r. Transakcje
będące podstawą do obliczenia stawki POLONIA stanowiły około 60% wszystkich lokat O/N.

Informacje o strukturze rynku pieniężnego w strefie euro na podstawie: Euro Money Market Survey – September
2014, ECB, Frankfurt 2014.
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Wykres 5.1.8. Dzienne obroty netto na rynku lokat międzybankowych w latach 2012–2014
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Źródło: NBP.

Depozyty międzybankowe o terminach zapadalności dłuższych niż jeden tydzień nadal były
składane bardzo rzadko. Płynność w tym segmencie rynku była ograniczana przez relatywnie
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.
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 2014 r. stanowiły one ponad 90% obrotów (tabela 5.1.3). Banki zawierały 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 terminy powyżej jednego miesiąca. Transakcje takie
zawierano najczęściej w celach spekulacyjnych w okresach silnych oczekiwań niektórych
uczestników rynku na obniżki stóp procentowych NBP.
Na wykresie 5.1.9 przedstawiono strukturę terminową lokat międzybankowych ważonych
okresem ich zapadalności219. Oprócz wartości transakcji uwzględnia ona również okres, na jaki

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
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pozyskiwane jest finansowanie. W Polsce dużo większą rolę niż w strefie euro odgrywają
transakcje O/N, podczas gdy rynek transakcji o średnich i długich terminach zapadalności jest
słabo rozwinięty.
Tabela 5.1.3. Struktura terminowa obrotów na rynku niezabezpieczonych lokat
międzybankowych w 2013 r. i w 2014 r. (w %)
I połowa 2013

II połowa 2013

I połowa 2014

II połowa 2014

93,3

91,6

93,7

92,2

Do 1 tygodnia włącznie (bez O/N)

5,7

7,2

5,9

7,0

Powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie

0,5

0,3

0,0

0,2

Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie

0,3

0,6

0,4

0,2

Termin pierwotny lokaty
O/N

Powyżej 3 miesięcy
Ogółem

0,2

0,3

0,0

0,4

100,0

100,0

100,0

100,0

Źródło: Dane pozyskane od banków najbardziej akytywnych na krajowym rynku finansowym.

Wykres 5.1.9. Struktura niezabezpieczonych lokat międzybankowych ważonych terminem
zapadalności w II kwartale 2013 r. i w II kwartale 2014 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 – October 2014, European Central Bank, Frankfurt 2014.

W 2014 r. stawka POLONIA oraz stopa O/N WIBOR utrzymywały się w przedziale wahań
wyznaczonym przez stopy procentowe NBP – depozytową i lombardową (wykres 5.1.3 i 5.1.10).
Średnie absolutne odchylenie stawki O/N WIBOR od stopy referencyjnej nie zmieniło się

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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w stosunku do poprzedniego roku i wyniosło 9 pkt bazowych (przy przeliczeniu stopy
referencyjnej według bazy 365 dni w roku).
Wykres 5.1.10. Stawki WIBOR, stopy NBP: depozytowa, lombardowa i referencyjna w latach
2012-2014
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Źródło: NBP i Thomson Reuters.

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
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zdeponowanych w KDPW, wskazanych na stronie internetowej NBP . Średnia dzienna wartość
kredytu technicznego zaciągniętego w 2014 r. wyniosła 38 mld zł. Zabezpieczenie tego kredytu
stanowiły głównie obligacje skarbowe i bony pieniężne.
Z danych NBP wynika, że w 2014 r. oprocentowanie blisko 90% niezabezpieczonych lokat
międzybankowych o pierwotnych terminach zapadalności 3M i 6M mieściło się w przedziałach
wyznaczonych przez stawki, odpowiednio, 3M WIBID i 3M WIBOR oraz 6M WIBID i 6M
WIBOR. Średnie bezwzględne odchylenia oprocentowania tych lokat od środka przedziałów
określonych przez wspomniane stawki referencyjne (tj. stawek mid) wyniosły 7,9 pkt bazowego
dla operacji 3M i 7,0 pkt bazowych dla operacji 6M.
W 2014 r. wzrosła liczba uczestników fixingu stawek referencyjnych WIBID/WIBOR. Status
uczestnika tego fixingu w lutym uzyskał Getin Noble Bank S.A., a w lipcu Bank Gospodarki
Żywnościowej S.A. Na koniec roku 13 banków przekazywało kwotowania na potrzeby fixingu
stawek WIBID/WIBOR. Istotny wpływ na organizację fixingu tych stawek referencyjnych

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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w najbliższych latach będą miały wypracowywane w UE rozwiązania regulacyjne dotyczące
indeksów wykorzystywanych jako wskaźniki w instrumentach i umowach finansowych221.
Projektowane przepisy mają na celu poprawę nadzoru nad procesem wyznaczania wskaźników
rynkowych oraz zagwarantowanie wysokiej jakości danych źródłowych. Proponowane
rozwiązania przewidują m.in. wprowadzenie ścisłych wymogów organizacyjnych dla
administratorów wskaźników krytycznych, za które powinny być uznane stawki referencyjne
WIBID/WIBOR. Ponadto instytucje finansowe dostarczające dane źródłowe lub kwotowania na
potrzeby wyznaczania indeksów mają zostać objęte odpowiednimi obowiązkami informacyjnymi
oraz zobowiązane do wprowadzenia procedur przeciwdziałających konfliktowi interesów.
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.
Rynek transakcji O/N charakteryzował się umiarkowaną koncentracją obrotów. Wśród
podmiotów dostarczających krótkoterminową płynność transakcje pięciu najbardziej aktywnych
banków stanowiły około 49% obrotów brutto na krajowym rynku lokat międzybankowych
w 2014 r. Z kolei wśród podmiotów pozyskujących płynność na tym rynku udział operacji pięciu
najbardziej aktywnych banków w wartości transakcji O/N wyniósł blisko 52%.
Transakcje

wewnątrzgrupowe

w

2014 r.

stanowiły

około

7%

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 stwierdzić,
że oprocentowanie transakcji między bankami powiązanymi kapitałowo nie odbiegało istotnie
od stawek WIBID/WIBOR i średniego oprocentowania transakcji na rynku.
Do uzgadniania warunków transakcji na rynku niezabezpieczonych lokat międzybankowych
wykorzystywano głównie elektroniczny system konwersacyjny Thomson Reuters Dealing.
Dzięki takiemu sposobowi zawierania transakcji można było aranżować tzw. operacje switch,

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.
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czyli transakcje między dwoma bankami, zawierane za pośrednictwem trzeciego banku.
Wykorzystywano je w sytuacji, gdy bank składający depozyt wyczerpał limit kredytowy
nałożony na kontrahenta, ale 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 2014 r. wynosiły niecałe 20 mld USD.
Były zatem o około 10% wyższe niż w 2013 r. Rynek swapów walutowych złotego pozostawał
największym rynkiem spośród walut naszego regionu. Zdecydowaną większość transakcji fx
swap nominowanych w złotych przeprowadzono na rynku offshore (operacje między
nierezydentami). Transakcje na rynku krajowym stanowiły około 17% obrotów na globalnym
rynku fx swap złotego. Najważniejszym ośrodkiem obrotu swapami walutowymi z udziałem
złotego był Londyn – średnia dzienna wartość transakcji zawieranych na rynku londyńskim222
wynosiła w 2014 r. 10–11 mld USD, co stanowiło ponad 60% obrotów na rynku offshore złotego.
Aktywność na globalnym rynku fx swap złotego była w dużej mierze determinowana przez
sytuację na światowych rynkach finansowych. Poprawa nastrojów na tych rynkach, związana
z lepszymi od oczekiwanych danymi makroekonomicznymi napływającymi ze Stanów
Zjednoczonych oraz ekspansywną polityką pieniężną EBC, przyczyniła się do zwiększonej
aktywności inwestorów zagranicznych na rynkach walut części gospodarek wschodzących.
W takich okolicznościach występujący między Polską a krajami rozwiniętymi dysparytet stóp

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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procentowych oraz stabilny kurs złotego przyczyniały się do częstego wykorzystywania tej
waluty przez nierezydentów w strategiach carry trade. Powodowało to, że implikowane
oprocentowanie pożyczek złotego w transakcjach fx swap utrzymywało się około 20 pkt
bazowych poniżej stawek referencyjnych WIBOR, a bid-ask spread w kwotowaniach tych
transakcji pozostawał niski (wykres 5.1.11). Wzmożony popyt na złotego, odzwierciedlony
w spadku różnicy między stawkami WIBOR a implikowanym oprocentowaniem złotego
w transakcjach

swapowych,

obserwowano

szczególnie

w

III

kwartale

2014 r.

Poza

wspomnianymi czynnikami globalnymi przyczyniły się do niego silne oczekiwania na obniżki
stóp procentowych NBP, które skłaniały nierezydentów do zwiększania ich zaangażowania na
krajowym rynku obligacji skarbowych. Zaangażowanie to było częściowo finansowane złotymi
pozyskanymi w transakcjach fx swap.
Wykres 5.1.11. 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 2012-2014
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Źródło: obliczono na podstawie danych Thomson Reuters.

W 2014 r. średnie dzienne obroty netto na krajowym rynku fx swap złotego wyniosły 10,3 mld zł
(około 3,3 mld USD) i były, odpowiednio, o ponad 100% i 60% wyższe niż obroty na lokalnych
rynkach korony czeskiej oraz forinta (tabela 5.1.4). Swap walutowy pozostawał najbardziej
płynnym instrumentem międzybankowego rynku pieniężnego w Polsce. Średnia dzienna
wartość transakcji, w których obydwoma stronami transakcji były banki (w tym co najmniej
jeden z Polski) wyniosła w 2014 r. 8,8 mld zł i była o około 10% wyższa niż w 2013 r. (wykres
5.1.12). Wzrost ten wynikał głównie ze wspomnianego zwiększonego popytu na złotego
zgłaszanego przez nierezydentów. Udział pięciu najaktywniejszych banków krajowych
w obrotach netto na tym rynku przekraczał 60%, przy czym transakcje o największej wartości
realizowały przede wszystkim podmioty należące do międzynarodowych grup finansowych.
Podobnie jak w poprzednich latach na krajowym międzybankowym rynku fx swap złotego
dominowały transakcje z nierezydentami. Odpowiadały one za blisko 90% obrotów netto.
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Tabela 5.1.4. Średnie dzienne obroty na krajowym rynku fx swap złotego, korony czeskiej
i forinta w 2014 r. (w mln USD)
Złoty

Korona czeska

3 276,1

1 636,6

- transakcje EUR/waluta krajowa

823,9

630,2

606,7

- transakcje USD/waluta krajowa

2 409,3

975,8

1 331,8

Obroty ogółem, w tym:

Forint
1 967,1

Uwaga: dane dla korony czeskiej na podstawie transakcji zarejestrowanych w styczniu, kwietniu, lipcu
i październiku 2014 r. uwzględniają również wartości outright forward.
Źródło: dane Narodowego Banku Czech, Narodowego Banku Węgier i NBP.

Wykres 5.1.12. Miesięczne obroty netto na międzybankowym rynku fx swap złotego w Polsce
w latach 2011-2014
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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.

Na krajowym rynku swapów walutowych kontynuowany był wzrost aktywności krajowych
podmiotów niebankowych. Średnie dzienne obroty na rynku klientowskim wyniosły w 2014 r.
849 mln zł, tj. o około 8% więcej niż w 2013 r. Było to związane m.in. z dużą aktywnością
krajowych funduszy inwestycyjnych na zagranicznych rynkach kapitałowych. Podmioty te
wykorzystywały transakcje fx swap z udziałem złotego do finansowania rosnącego portfela
aktywów zagranicznych223.
Struktura rynku
W strukturze walutowej transakcji fx swap złotego nadal wyraźnie przeważały operacje wymiany
USD/PLN – ich udział wynosił odpowiednio 74% dla rynku krajowego oraz 87% dla rynku

Wartość aktywów zagranicznych krajowych funduszy inwestycyjnych na koniec 2014 r. wyniosła 41 mld zł
i była o około 50% większa niż rok wcześniej.

223

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2014 r.

221

Rynki finansowe

londyńskiego. Wynikało to ze standardu wykorzystywania USD w międzybankowych
transakcjach fx swap, który od lat funkcjonuje na światowym rynku walutowym. W swoich
strategiach inwestycyjnych banki zagraniczne pożyczają nisko oprocentowane waluty, następnie
wymieniają je najczęściej 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 2014 r. obserwowano wzrost udziału operacji EUR/PLN w obrotach na
krajowym rynku fx swap (wykres 5.1.13). Mogło to być spowodowane łagodzeniem polityki
pieniężnej EBC, co przyczyniło się do spadku kosztów finansowania pozycji walutowej
z wykorzystaniem EUR, oraz zmianami w strukturze geograficznej i podmiotowej inwestorów
zagranicznych na krajowym rynku obligacji skarbowych. Od kwietnia 2014 r. obserwowany był
bowiem spadek wartości portfela tych instrumentów wśród instytucji finansowych, które
w największym stopniu finansowały swoje pozycje za pomocą fx swap z udziałem USD, tj.
banków zagranicznych oraz podmiotów niebankowych z Ameryki Północnej.
Wykres 5.1.13. Struktura walutowa obrotów na krajowym międzybankowym rynku fx swap
w latach 2011-2014
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Źródło: dane pozyskane od banków najbardziej aktywnych na krajowym rynku finansowym.

Podobna tendencja była obserwowana na rynku transakcji klientowskich. Udział operacji
wymiany USD/PLN zmniejszył się do około 51% (55% w 2013 r.), a udział transakcji EUR/PLN
wzrósł do 45% (38% w 2013 r.). Mogło to być związane ze wspomnianym wzrostem aktywności
krajowych funduszy inwestycyjnych na zagranicznych rynkach kapitałowych.
W 2014 r. ponownie wzrosły obroty na krajowym międzybankowym rynku transakcji fx swap bez
udziału złotego. Średnia dzienna wartość takich operacji wyniosła 6,7 mld zł, wobec 5,2 mld
w 2013 r. Ponad 60% 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 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.
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Zarówno krajowy, jak i londyński rynek fx swap złotego charakteryzował się dużym udziałem
transakcji o najkrótszych terminach zapadalności – w 2014 r. operacje o terminie do 1 tygodnia
włącznie stanowiły prawie 80% obrotów na tych rynkach (wykres 5.1.14). 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 elastyczność finansowania i ograniczać ryzyko walutowe wynikające z inwestycji na
krajowym rynku kapitałowym. Niewielki spadek odsetka operacji o najkrótszych terminach
zapadalności mógł mieć związek z mniejszą niż w 2013 r. aktywnością inwestorów o charakterze
spekulacyjnym, w szczególności banków zagranicznych, na krajowym rynku obligacji
skarbowych.
Wykres 5.1.14. Struktura terminowa obrotów na rynku fx swap w Polsce w latach 2011-2014
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Źródło: dane pozyskane od banków najbardziej aktywnych na krajowym rynku finansowym.

Swapy walutowe o dłuższych terminach zapadalności nadal zawierane były relatywnie rzadko,
głównie przez podmioty zagraniczne, które w ten sposób zapewniały sobie stały koszt
finansowania pozycji w złotym na czas ich trwania. Na popyt ze strony tych instytucji
odpowiadały m.in. banki krajowe zainteresowane zawieraniem operacji dłuższych niż
jednomiesięczne. Stosowały je do niwelowania niedopasowania struktury walutowej aktywów
i pasywów wynikającego z udzielonych kredytów mieszkaniowych nominowanych w walutach
obcych (tj. frankach szwajcarskich i euro). Pozwalało im to minimalizować ryzyko związane
z odnawianiem krótkoterminowych transakcji. Swapy walutowe 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 walutowych wynikających z transakcji fx forward zawieranych
z podmiotami niebankowymi.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2014 r.

223

Rynki finansowe

Infrastruktura rynku
Banki krajowe ustalały warunki transakcji fx swap głównie za pomocą elektronicznych systemów
konwersacyjnych, takich jak Thomson Reuters Dealing lub Instant Bloomberg Dealing, oraz za
pośrednictwem brokerów głosowych albo przez telefon. 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 walutowych o dłuższych terminach zapadalności 25-50 mln USD.

5.1.3.2.2. Transakcje warunkowe
Zaletą pożyczek pieniężnych udzielanych w transakcjach warunkowych jest ich zabezpieczenie
w postaci papierów wartościowych. Pozwala ono znacznie ograniczyć ekspozycję na ryzyko
kontrahenta w porównaniu z tradycyjnymi lokatami. Ryzyko kredytowe w transakcjach
warunkowych jest związane głównie ze zmiennością cen instrumentów finansowych
stanowiących zabezpieczenie224. Z tego względu transakcje te 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, a podmioty pozyskujące środki pieniężne (pożyczkobiorcy) 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 tych dwóch rodzajów transakcji 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.
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 tylko: warunkami przekazywania pożytków,
zasadami substytucji zabezpieczenia oraz ewidencją w centralnych depozytach papierów
wartościowych.

Ryzyko to jest minimalizowane poprzez stosowanie odpowiednich haircuts, czyli korekt pomniejszających
wartość rynkową papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji warunkowej .
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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
pożyczkobiorcy mogłoby skutkować włączeniem zabezpieczenia do jego masy upadłościowej.
Wielkość rynku
W 2014 r. średnia dzienna wartość transakcji warunkowych zawieranych na krajowym rynku
pieniężnym wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem o ponad 5% i wyniosła 15,2 mld zł225.
W strukturze obrotów dominowały operacje SBB, zawierane przez banki krajowe głównie
z niebankowymi instytucjami finansowymi. Średnie dzienne obroty netto na krajowym rynku
operacji SBB wyniosły 14,9 mld zł. Wzrost aktywności na tym rynku obserwowano
w szczególności w segmencie operacji między bankami, przy jednoczesnym niewielkim spadku
wartości transakcji z podmiotami niebankowymi oraz z nierezydentami. Pomimo wzrostu
obrotów o ponad 30% względem 2013 r. krajowy rynek repo nadal charakteryzował się
relatywnie niską płynnością. Średnie dzienne obroty netto wyniosły niecałe 0,4 mld zł.
Największe znaczenie w ich strukturze miały operacje z nierezydentami, które stanowiły niemal
połowę przeprowadzonych transakcji.
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 miało wprowadzenie w 2011 r. zmian w prawie upadłościowym
zapewniających skuteczność tzw. klauzul kompensacyjnych zawartych w umowach ramowych
dla transakcji warunkowych. Ponadto kolejne banki krajowe dostosowywały 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 wartościowych226.

Transakcje warunkowe zabezpieczone obligacjami skarbowymi wyemitowanymi w Polsce były zawierane
także między nierezydentami – na rynku offshore. Na podstawie danych KDPW można szacować, że w 2014 r.
średnia dzienna wartość transakcji warunkowych (głównie transakcji repo) zawartych między nierezydentami
i zabezpieczonych krajowymi obligacjami skarbowymi wyniosła 0,8 mld zł.
226 Zgodnie z wcześniejszą wykładnią strona przekazująca papiery wartościowe w wymianie początkowej
musiała traktować pozyskane w jej wyniku środki finansowe jako przychód z tytułu zbycia tych papierów
wartościowych 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.
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Wykres 5.1.15. Miesięczne obroty netto na krajowych rynkach SBB i repo w latach 2011-2014
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Źródło: opracowano na podstawie danych NBP, KDPW oraz MF.

W 2014 r. kontynuowano prace na rzecz rozwoju w Polsce odpowiedniej infrastruktury
potransakcyjnej operacji warunkowych. Po zatwierdzeniu przez KNF zmian w Regulaminie
KDPW w lipcu 2014 r. wprowadzono odpowiednie poprawki w Szczegółowych Zasadach
Działania KDPW, umożliwiając świadczenie przez ten podmiot usługi tri-party repo227. Od
4 sierpnia 2014 r. KDPW może 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.
Zawieranie transakcji tri-party repo wiąże się z mniejszym wysiłkiem organizacyjnym banków
i innych uczestników rynku oraz umożliwia wydłużenie terminów zapadalności zawieranych
transakcji dzięki obsłudze substytucji zabezpieczeń. Uruchomienie przez KDPW usługi tri-party
repo oraz oferowanie przez KDPW_CCP rozliczania transakcji repo oznacza, że jakość
infrastruktury potransakcyjnej dla rynku transakcji warunkowych w Polsce nie odbiega od
standardów występującym na bardziej rozwiniętych rynkach finansowych (np. w strefie euro).
Biorąc pod uwagę obecne otoczenie prawne oraz infrastrukturalne, można stwierdzić, że rozwój
międzybankowego rynku transakcji warunkowych w Polsce zależy przede wszystkim od działań
banków i ich polityki zarządzania płynnością. Wskazane byłoby wprowadzenie odpowiednich
poprawek w zawartym w rekomendacji ZBP wzorze umowy ramowej dotyczącej zawierania
transakcji warunkowych228. Powinien on być dostosowany do zmian w krajowym prawie
upadłościowym, wspomnianych rozwiązań w infrastrukturze potransakcyjnej w Polsce oraz

Szczegółowe Zasady Działania KDPW zostały zmienione uchwałą Zarządu KDPW S.A. Nr 653/14 z dnia 21
lipca 2014 r.
228 Rekomendacja dotycząca zawierania transakcji REPO i BUY/SELL BACK na polskim rynku finansowym, ZBP,
Warszawa 2001.
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standardów umowy ramowej GMRA 2011, jak również regulować przeprowadzanie transakcji
wielowalutowych (cross currency repo). W 2014 r. grupa robocza przy ZBP przygotowywała
uaktualniony wzór umowy ramowej, który spełniałby powyższe wymagania.
Uczestnicy rynku
Wśród transakcji warunkowych realizowanych na krajowym rynku pieniężnym największy
odsetek stanowiły operacje, w których kontrahentami banków były podmioty niebankowe
(wykres 5.1.16). Wartość tych operacji spadła o około 3% w porównaniu z 2013 r. i wyniosła
7,8 mld zł. Miało to związek z wprowadzonymi w lutym 2014 r. zmianami w funkcjonowaniu
OFE, a w szczególności nałożonym na nie zakazem lokowania środków w skarbowe papiery
wartościowe. Wspomniane ograniczenia uniemożliwiły OFE przeprowadzanie transakcji
warunkowych zabezpieczonych tymi instrumentami. Fundusze, które na podstawie przepisów
przejściowych, posiadały w swoich portfelach inwestycyjnych skarbowe papiery wartościowe229,
nie mogły bowiem ich wykorzystać do ustanowienia zabezpieczenia w transakcjach typu repo.
Ponadto OFE nie mogły akceptować tych instrumentów jako zabezpieczenia w takich operacjach.
W rezultacie podmioty te przestały dokonywać transakcji warunkowych. Wpływ ten został
w dużym stopniu zniwelowany wyższą wartością transakcji zawartych przez pozostałe
niebankowe instytucje finansowe, przede wszystkim fundusze inwestycyjne. Ze względu na
zmiany składu portfeli inwestycyjnych oraz obowiązujące terminy rozrachunku transakcji
papierami wartościowymi podmioty te 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 wykorzystywały transakcje typu repo także do pokrycia krótkoterminowych
niedoborów środków, wynikających m.in. z transakcji papierami wartościowymi realizowanych
przy korzystnych tendencjach rynkowych w celu zmiany struktury portfela inwestycyjnego.
Ponadto operacje warunkowe były stosowane w strategiach inwestycyjnych charakteryzujących
się dźwignią finansową.
Banki oferowały transakcje warunkowe także jako produkty lokacyjne dla instytucji
niefinansowych. Cieszyły się one jednak niewielkim zainteresowaniem zarówno wśród instytucji
sektora publicznego, jak i przedsiębiorstw. Udział żadnej z tych kategorii kontrahentów
w obrotach netto na klientowskim rynku transakcji warunkowych nie przekraczał 1%.

229

Zgodnie z art. 32 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) OFE, które przed 4 lutego 2014 r. posiadały w swoich portfelach inwestycyjnych skarbowe papiery
wartościowe o wartości przekraczającej 51,5% sumy ich aktywów, są uprawnione do utrzymywania do 4 lutego
2016 r. nieprzekazanych do ZUS papierów skarbowych. Na koniec 2014 r. pięć OFE, korzystając z tej podstawy
prawnej, posiadało w swoich aktywach obligacje skarbowe.
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Średnia dzienna wartość transakcji repo i SBB zawieranych między bankami krajowymi wzrosła
o 31% w porównaniu z 2013 r. i wyniosła 4,6 mld zł. Wśród tych operacji dominowały transakcje
SBB (ponad 95%). Na rynku tym aktywny był BGK, który lokował wolne środki Ministerstwa
Finansów, zawierając transakcje BSB głównie z bankami pełniącymi funkcję DSPW. Średnie
dzienne obroty na międzybankowym rynku repo wyniosły w 2014 r. około 0,2 mld zł.
Wykres 5.1.16. Miesięczne obroty netto na krajowym międzybankowym i klientowskim rynku
transakcji warunkowych w latach 2011-2014
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Źródło: opracowano na podstawie danych NBP, KDPW oraz MF.

Po raz pierwszy od 2011 r. obserwowano spadek aktywności nierezydentów na krajowym rynku
transakcji typu repo. Średnia dzienna wartość transakcji warunkowych zawartych przez banki
krajowe z podmiotami zagranicznymi spadła w porównaniu z 2013 r. o około 4% i wyniosła 2,9
mld zł (około 19% obrotów netto na tym rynku). Inwestorzy zagraniczni wykorzystywali
transakcje warunkowe m.in. do spekulacji. Pożyczając środki na zakup krajowych 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 transakcje cross-currency
repo. Pozwalają one bankom krajowym na pozyskanie na dłuższy okres (3–5 lat) walut obcych
(innych niż waluta zabezpieczenia), niezbędnych im do niwelowania niedopasowania
walutowego aktywów i pasywów. Występujące w cross-currency repo zabezpieczenie powoduje,
że transakcje te w mniejszym stopniu niż transakcje CIRS obciążają limity ekspozycji na
kontrahenta, a w sytuacjach podwyższonej awersji do ryzyka kredytowego kontrahenta koszt
pozyskania walut obcych jest relatywnie stabilny230.

Szerzej na temat na transakcji cross-currency repo w: Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r., NBP,
Warszawa 2014, s. 239–240.
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Struktura rynku
Na krajowym rynku transakcji warunkowych dominowały operacje zabezpieczane obligacjami
skarbowymi (wykres 5.1.17). Jako że w 2014 r. w obiegu nie było żadnych bonów skarbowych,
transakcje repo i SBB zabezpieczone tymi instrumentami nie mogły być zawierane. Papiery
wartościowe inne niż skarbowe wykorzystywano w tym celu sporadycznie.
Wykres 5.1.17. Struktura zabezpieczeń transakcji warunkowych w Polsce w latach 2011-2014
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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 5.1.5). Taka struktura terminowa
wynikała głównie z celu, w jakim transakcje te były wykorzystywane – tj. do bieżącego
zarządzania płynnością. Instytucje finansowe postrzegały operacje typu repo głównie jako
instrument lokacyjny, który w mniejszym stopniu obciążał ich limity na ryzyko kredytowe
kontrahenta, lub wykorzystywały je do pozyskiwania środków na pokrycie przejściowych
niedoborów płynności wynikających z przeprowadzanych zmian w strukturze ich portfeli
papierów wartościowych.
Tabela 5.1.5. Struktura terminowa transakcji warunkowych w Polsce w 2014 r. (w %)
Transakcje ogółem

Rynek międzybankowy

Termin pierwotny lokaty
SBB

Repo

Razem

SBB

Repo

Razem

O/N

34,1

28,5

33,9

52,9

26,4

51,8

T/N i S/N

16,2

24,3

16,4

11,1

27,2

11,7

Do 1W włącznie (bez O/N, T/N, S/N)

45,2

45,3

45,3

32,1

44,6

32,6

3,8

1,8

3,8

2,9

1,8

2,8

Od 1W do 1M włącznie
Powyżej 1M
Ogółem

0,7

0,1

0,7

1,1

0,0

1,1

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Źródło: NBP.
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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 obligacjami skarbowymi były także
przeprowadzane na elektronicznej platformie Treasury BondSpot Poland. W 2014 r. średnia
dzienna wartość takich transakcji po raz kolejny spadła. Wyniosła ona 0,9 mld zł (co stanowiło
niecałe 6% obrotów netto na krajowym rynku transakcji warunkowych) i była niższa o ponad
40% od rekordowych obrotów obserwowanych w 2011 r.

230

Narodowy Bank Polski

Rynki finansowe

5.2. Rynek kapitałowy
5.2.1. Ewolucja wielkości i struktury rynku kapitałowego
W 2014 r. najważniejszymi segmentami krajowego rynku kapitałowego były dla rynku
instrumentów udziałowych Główny Rynek GPW, a dla rynku instrumentów dłużnych rynek
obligacji skarbowych. Rynek nieskarbowych papierów dłużnych pozostawał relatywnie słabo
rozwinięty, choć w prawie wszystkich jego segmentach nastąpił wzrost wartości zadłużenia
z tytułu emisji instrumentów.
Wartość rynkowa spółek, których akcje były notowane na Głównym Rynku GPW była na koniec
2014 r. o 49% wyższa niż na koniec 2013 r. (tabela 5.2.1). Na tak istotny wzrost kapitalizacji tego
rynku wpłynęło przede wszystkim wprowadzenie do obrotu akcji zagranicznego banku
Santander. Wycena rynkowa spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku GPW na koniec
2014 r. wynosiła 591,2 mld zł, co odpowiadało 34,2% PKB. Kapitalizacja rynku NewConnect
spadła o około 17% w porównaniu z 2013 r., do czego przyczyniły się zmiany cen akcji
notowanych na nim spółek oraz wycofanie z obrotu instrumentów udziałowych 36 emitentów.
Tabela 5.2.1. Wielkość poszczególnych segmentów krajowego rynku kapitałowego w latach
2011-2014 (w mld zł)1
Instrumenty dłużne
Obligacje rynkowe Skarbu Państwa

2011

2012

2013

2014

574,3

613,8

670,8

610,5

495,2

520,0

565,7

482,9

Obligacje BGK na rzecz KFD

22,6

25,6

25,4

19,6

Długoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw2

29,7

32,3

37,8

52,7

Obligacje komunalne

14,4

15,6

18,6

19,1

9,5

17,2

20,0

25,1

2,9

3,1

3,3

4,1

Instrumenty udziałowe

651,4

745,1

851,8

1 262,1

Główny Rynek GPW

642,9

734,0

840,8

1 253,0

8,5

11,1

11,0

9,1

Długoterminowe bankowe papiery dłużne

3

Listy zastawne

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 2014 r. dominującym segmentem krajowego rynku
długoterminowych papierów dłużnych. Spadek wartości obligacji skarbowych w obiegu wynikał
przede wszystkim z umorzenia 130,1 mld zł obligacji przekazanych na początku lutego 2014 r.
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przez OFE do ZUS w związku ze zmianami w systemie emerytalnym oraz z ograniczenia
deficytu budżetowego w porównaniu z 2013 r.
Oczekiwania na obniżki stóp procentowych NBP, działania podejmowane przez Rezerwę
Federalną oraz nasilające się zjawisko search for yield w rezultacie prowadzonej przez EBC
polityki pieniężnej, były głównymi czynnikami oddziaływującym na zmiany zaangażowania
inwestorów zagranicznych na krajowym rynku obligacji skarbowych (w 2014 r. wahało się ono
w przedziale 180 - 200 mld zł). Spadające rentowności obligacji skarbowych na rynkach
bazowych skłaniały część inwestorów do zakupu skarbowych papierów wartościowych na
rynkach wschodzących, w tym w Polsce.
Udział papierów nieskarbowych w krajowym rynku długoterminowych papierów dłużnych
wzrósł z 15,7% na koniec 2013 r. do 20,9% na koniec 2014 r. (wykres 5.2.1), głównie na skutek
wspomnianego

umorzenia

części

obligacji

skarbowych.

Głównym

segmentem

rynku

nieskarbowych papierów dłużnych pozostawał rynek obligacji przedsiębiorstw. W 2014 r.
zadłużenie tych podmiotów z tytułu emisji obligacji zwiększyło się niemal o 40%. Największymi
emitentami tych instrumentów były spółki specjalizujące się w utrzymaniu, budowie oraz
modernizacji infrastruktury kolejowej oraz spółki z branży energetycznej, które uzyskane z emisji
środki przeznaczały na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.
Wykres 5.2.1. Struktura rynku długoterminowych papierów dłużnych w latach 2007-2014
(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.

Nieznacznie wzrosła (do 19,1 mld zł na koniec 2014 r.) wartość pozostających w obrocie dłużnych
papierów wartościowych jednostek samorządu terytorialnego. Niecałe 12% wartości zadłużenia
JST z tytułu tych papierów stanowiły obligacje komunalne miasta stołecznego Warszawy. Rynek
obligacji

komunalnych był

silnie rozdrobniony,

co wynikało z niewielkich potrzeb

pożyczkowych mniejszych jednostek samorządu terytorialnego oraz, pozwalającego na
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osiągnięcie podobnego harmonogramu spłaty zadłużenia jak w przypadku kredytu, dzielenia
emisji na wiele serii.
Zadłużenie z tytułu emisji długoterminowych bankowych papierów dłużnych wzrosło
o 5,1 mld zł, jednak udział tej formy finansowania w pasywach banków pozostawał niewielki.
Rynek wtórny tych instrumentów charakteryzował się małą płynnością.

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 UE. W 2014 r. wartość pozostających
w obrocie krajowych długoterminowych skarbowych papierów wartościowych zmniejszyła się
o 82,5 mld zł (tabela 5.2.2), co wynikało przede wszystkim z umorzenia 3 lutego 2014 r. 130,2 mld
zł tych instrumentów przekazanych przez OFE do ZUS w związku ze zmianami w systemie
emerytalnym231. Ponadto potrzeby pożyczkowe brutto Skarbu Państwa okazały się niższe niż
w 2013 r., na co w znacznym stopniu wpływ miało ograniczenie deficytu budżetowego. Deficyt
ten był mniejszy niż zakładano w ustawie budżetowej (wyniósł 29,0 mld zł wobec planowanych
47,5 mld zł), do czego przyczyniły się m.in.: poprawiająca się koniunktura gospodarcza w Polsce,
wyższe dochody z tytułu podatku od towarów i usług oraz niższe koszty obsługi długu
publicznego.
Tabela 5.2.2. Zadłużenie Skarbu Państwa w latach 2011-2014 (w mld zł, według stanów na koniec
okresów)
2011

2012

2013

2014

Zadłużenie Skarbu Państwa

771,1

793,9

838,0

779,9

I. Zadłużenie krajowe

524,7

543,0

584,3

503,1

1. Dług z tytułu papierów skarbowych

514,3

533,5

574,3

491,8

1.1. Bony skarbowe

12,0

6,1

0,0

0,0

1.2. Obligacje skarbowe

502,3

527,4

574,3

491,8

1.2.1. Obligacje rynkowe

495,2

520,0

565,7

482,9

7,1

7,4

8,6

8,9

1.2.2. Obligacje oszczędnościowe

Źródło: MF.

Art. 23 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. 2013 r., poz. 1717).
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Struktura rynku
Niezmiennie, podstawowym instrumentem finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu
państwa były obligacje o stałym oprocentowaniu (wykres 5.2.2). Popyt na ten rodzaj papierów
dłużnych wykazywali przede wszystkim inwestorzy zagraniczni. Oprócz atrakcyjnej stopy
zwrotu poszukiwali oni emisji odpowiednio płynnych instrumentów, do których zaliczają się na
krajowym rynku średnio- i długoterminowe obligacje o stałym oprocentowaniu232. W strukturze
terminowej zadłużenia z tytułu obligacji o stałym oprocentowaniu przeważały obligacje
z pięcioletnim i dziesięcioletnim pierwotnym terminem do wykupu (tabela 5.2.3). Wzrost udziału
obligacji dziesięcioletnich w dużym stopniu wynikał ze wspomnianego umorzenia obligacji
przekazanych przez OFE do ZUS. W strukturze portfela OFE obligacje 5-letnie o stałym
oprocentowaniu stanowiły średnio więcej niż wynikałoby to ze struktury pozostających
w obiegu krajowych skarbowych papierów wartościowych.
Wykres 5.2.2. Struktura krajowych obligacji skarbowych w latach 2011-2014 (w %, według
stanów zadłużenia na koniec okresów)
%
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Źródło: MF.

Na koniec 2014 r. udział obligacji skarbowych o zmiennym oprocentowaniu w zadłużeniu
z tytułu krajowych skarbowych papierów dłużnych wyniósł 21,4%. W przypadku krajów strefy
euro udział tych instrumentów w strukturze rodzajowej zadłużenia z tytułu obligacji
skarbowych był istotnie niższy (8,6% na koniec 2014 r. według danych EBC). Emisje takich
obligacji umożliwiają rozdzielenie zarządzania ryzykiem stopy procentowej od zarządzania
ryzykiem refinansowania, w odniesieniu do kwot pozyskanych z ich emisji. Zgodnie
z realizowaną strategią zarządzania długiem publicznym, od 2011 r. Ministerstwo Finansów
zwiększa udział instrumentów o zmiennym oprocentowaniu w zadłużeniu z tytułu krajowych

Ministerstwo Finansów stara się utrzymać wartość pojedynczej emisji tych instrumentów na poziomie co
najmniej 5 mld EUR. Źródło: Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2014-17, Warszawa
2013, Ministerstwo Finansów, s. 35.
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skarbowych papierów dłużnych. W 2014 r., w związku ze spadającymi rynkowymi stopami
procentowymi, pozwoliło to ograniczyć koszty obsługi długu publicznego. Podobnie jak
w poprzednich

latach,

przeważającym

instrumentem

wśród

tej

kategorii

papierów

wartościowych były obligacje 11-letnie. Istotne zmniejszenie zadłużenia z tytułu instrumentów 4letnich wynikało przede wszystkim z zamiany w drugiej połowie 2014 r. części z nich (o wartości
nominalnej 14,7 mld zł) na m.in. 5-letnie stałoprocentowe obligacje skarbowe o wartości
nominalnej 6,0 mld zł (tabela 5.2.4).

Tabela 5.2.3. Struktura zadłużenia Skarbu Państwa z tytułu obligacji rynkowych o stałym
oprocentowaniu w latach 2012-2014 (według stanów na koniec okresów)
Wartość obligacji
Rodzaj obligacji według pierwotnego
terminu do wykupu

Struktura obligacji (w %)

(w mld zł)
2012

2013

2014

2012

2013

2014

55,5

61,5

47,1

13,9

14,6

12,7

Obligacje 5-letnie

151,3

172,8

149,3

38,0

41,0

40,4

Obligacje 10-letnie

154,6

148,6

140,6

38,9

35,3

38,0

Obligacje 2-letnie zerokuponowe

Obligacje powyżej 10 lat
Ogółem

36,5

38,3

32,9

9,2

9,1

8,9

397,9

421,2

369,9

100,0

100,0

100,0

Źródło: MF.

Tabela 5.2.4. Struktura zadłużenia Skarbu Państwa z tytułu obligacji rynkowych o zmiennym
oprocentowaniu w latach 2012-2014
Rodzaj obligacji według pierwotnego
terminu do wykupu

Wartość obligacji (w mld zł)
2012

Obligacje 3-letnie detaliczne

2013

2014

Struktura obligacji (w %)
2012

2013

2014

0,5

0,4

0,1

0,5

0,3

0,1

Obligacje 4-letnie hurtowe

22,4

22,4

6,0

22,6

19,6

5,7

Obligacje 5-letnie hurtowe

20,8

28,4

41,4

21,0

24,8

39,3

Obligacje 11-letnie hurtowe

54,5

63,3

57,8

55,1

55,3

54,9

0,8

0,0

0,0

0,8

0,0

0,0

99,0

114,5

105,3

100,0

100,0

100,0

Emisje typu private placement
Ogółem

Źródło: obliczono na podstawie danych MF.

Znaczenie obligacji oszczędnościowych w finansowaniu potrzeb pożyczkowych Skarbu Państwa
pozostawało nadal marginalne. W 2014 r. odnotowano niższy niż w poprzednich latach,
nieznaczny wzrost zadłużenia Skarbu Państwa z tytułu tych instrumentów (tabela 5.2.5).
Obligacje te są sprzedawane każdego miesiąca po cenie równej wartości nominalnej wynoszącej
100 zł. Mogą być oferowane wyłącznie osobom fizycznym oraz organizacjom społecznym
i zawodowym oraz fundacjom wpisanym do rejestru sądowego.
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Tabela 5.2.5. Zadłużenie z tytułu emisji obligacji oszczędnościowych w latach 2012-2014 (według
stanu na koniec okresów)
Wartość obligacji

Struktura obligacji

(w mld zł)

(w %)

Rodzaj obligacji według pierwotnego
terminu do wykupu
2012

2013

2014

2012

2013

2014

Obligacje krótkookresowe o stałym oprocentowaniu

0,0

0,9

0,5

0,0

10,5

5,5

Obligacje 2-letnie o stałym oprocentowaniu

1,8

1,8

2,2

24,3

20,9

25,1

Obligacje 3-letnie o zmiennym oprocentowaniu

0,1

0,3

0,5

1,4

3,5

5,1

Obligacje 4-letnie indeksowane

1,8

1,8

1,8

24,3

20,9

20,3

Obligacje 10-letnie emerytalne

3,7

3,8

3,9

50,0

44,2

44,0

Ogółem

7,4

8,6

8,9

100,0

100,0

100,0

Źródło: MF.

Rynek pierwotny
Rynkowe obligacje skarbowe są sprzedawane na rynku pierwotnym w ramach systemu
Dealerów Skarbowych Papierów Wartościowych (DSPW). Jest to rynek hurtowy, do którego
dostęp mają wyłącznie instytucje finansowe wyłaniane każdego roku w drodze konkursu.
Zasady funkcjonowania systemu określa Regulamin pełnienia funkcji Dealerów Skarbowych Papierów
Wartościowych233. Głównym kryterium wyboru DSPW jest aktywność na krajowym rynku
skarbowych instrumentów dłużnych. W 2014 r. funkcję DSPW pełniło 14 podmiotów – o dwa
mniej niż w 2013 r., co było rezultatem połączenia banku BZ WBK SA z Kredyt Bankiem SA oraz
rezygnacji The Royal Bank of Scotland plc. 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 oraz agentem
emisji obligacji skarbowych był NBP.
W 2014 r. Ministerstwo Finansów wyemitowało rynkowe obligacje skarbowe o łącznej wartości
114,2 mld zł, a więc o 14,1 mld zł mniej niż w 2013 r. Wynikało to z ograniczenia potrzeb
pożyczkowych brutto i netto budżetu państwa, w głównym stopniu zaspokajanych przez emisje
tych instrumentów. Przyczynił się do tego przede wszystkim niższy niż w 2013 r. deficyt
budżetowy. Pewien wpływ miała także zmiana w systemie emerytalnym polegająca na
ograniczeniu napływu nowych składek do OFE234. Ponadto czynnikiem ograniczającym wielkość
emisji obligacji skarbowych było sfinansowanie części wydatków publicznych środkami
pochodzącymi z emisji obligacji infrastrukturalnych gwarantowanych przez Skarb Państwa
(ramka 5.2.1).

W 2014 r. obowiązywał do końca września „Regulamin pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów
Wartościowych” z 19 września 2013 r., a począwszy od 1 października 2014 r. „Regulamin pełnienia funkcji
Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych” z 12 września 2014 r.
234 Szerzej na ten temat zmian w podrozdziale 4.6.
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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.
Całkowite zadłużenie z tytułu obligacji infrastrukturalnych na koniec 2014 r. wyniosło 19,6 mld zł2.
W 2014 r. przeprowadzono jedną emisję tych instrumentów o wartości 1,3 mld zł. Ponadto dokonano
wykupu obligacji w kwocie nominału 6,9 mld zł oraz spłacono przedterminowo 50 mln EUR zadłużenia
z tytułu nominowanych w euro 10-letnich obligacji o stałym kuponie. Największą serią obligacji
infrastrukturalnych pozostającą w obrocie były instrumenty z dziewięcioletnim pierwotnym okresem do
wykupu, o wartości blisko 11,7 mld zł. W obrocie znajdowały się także obligacje nominowane w euro
o wartości 100 mln euro.
W wyniku zmian w polityce lokacyjnej OFE3, największym inwestorem na rynku obligacji
infrastrukturalnych stał się Fundusz Rezerwy Demograficznej. 3 lutego 2014 r. OFE przekazały bowiem
do niego, za pośrednictwem ZUS, będący w ich posiadaniu portfel obligacji infrastrukturalnych
o wartości 15,6 mld zł. Operacja ta przyczyniła się w największym stopniu do zmniejszenia
zaangażowania OFE w omawiane instrumenty z 17,5 mld zł na koniec 2013 r. do 1,4 mld zł na koniec
2014 r.
Obrót obligacjami infrastrukturalnymi odbywał się na rynku OTC oraz na działających w ramach
platformy Catalyst: regulowanym rynku detalicznym GPW oraz regulowanym rynku hurtowym
organizowanym przez BondSpot. Płynność rynku wtórnego tych instrumentów była niewielka. Średnia
dzienna wartość transakcji bezwarunkowych wyniosła 45,3 mln zł, przy czym zdecydowana ich
większość (97,0% wartości obrotów) została przeprowadzona na rynku OTC. Transakcje warunkowe
zabezpieczone obligacjami infrastrukturalnymi zawierano sporadycznie. Największe obroty realizowano
na obligacjach serii IDS1018.
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 obligacje nominowane w złotych o wartości 19,2 mld zł oraz obligacje nominowane w euro o
wartości 100 mln euro, przeliczonej według kursu EUR/PLN na koniec 2014 r.
3 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1717).
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 4/2014 dostępnym na stronie:
http://www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_emerytalny/dane_o_rynku/rynek_ofe/Dane_kwartalne/dane_kwartalne_
ofe.html.

Podstawowym sposobem wprowadzania obligacji hurtowych na rynek były przetargi sprzedaży.
Wartość obligacji uplasowanych w ten sposób wyniosła w 2014 r. 84,3 mld zł, co stanowiło 72%
potrzeb pożyczkowych brutto budżetu państwa sfinansowanych emisją rynkowych papierów
skarbowych. Największe emisje przeprowadzono w styczniu i kwietniu (odpowiednio
18,1 mld zł oraz 17,5 mld zł).
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Aukcje sprzedaży odbywały się zgodnie z formułą jednej ceny. Wszyscy uczestnicy nabywali
obligacje 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
obligacji skarbowych po cenie ustalonej przez pozostałych uczestników przetargu. W 2014 r.
inwestorzy chętnie korzystali z tej możliwości i dokonali zakupu wspomnianych instrumentów
w tym trybie o wartości nominalnej 7,1 mld zł, co stanowiło blisko 9% wszystkich przyjętych
ofert zakupu235.
Zainteresowanie uczestników rynku krajowymi obligacjami skarbowymi, mierzone relacją
popytu do podaży, nie zmieniło się istotnie. Nadwyżka popytu na obligacje hurtowe ma
w dużym stopniu charakter strukturalny i wynika z chęci zrealizowania przez DSPW zleceń
własnych oraz klientowskich. Średnia relacja wartości ofert kupna na przetargach sprzedaży do
wartości sprzedanych obligacji hurtowych w 2014 r. wyniosła 1,75. Na poziom tej relacji
w poszczególnych

miesiącach

wpływała

sytuacja

rynkowa

oraz

rodzaj

oferowanych

instrumentów (wykres 5.2.3). Największym zainteresowaniem cieszył się przetarg obligacji
skarbowych w lipcu, co związane było głównie z ograniczoną ofertą sprzedaży krajowych
skarbowych papierów wartościowych w kolejnych miesiącach.
Wykres 5.2.3. Popyt na obligacje skarbowe i ich podaż oraz iloraz popytu i przyjętych ofert na
przetargach sprzedaży tych instrumentów w 2013 i 2014 r.
mld zł
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Źródło: MF, NBP.

Udział ten nie uwzględnia przetargów uzupełniających, na których wszyscy inwestorzy nabywają obligacje po
cenie ustalonej na przetargu sprzedaży.

235

238

Narodowy Bank Polski

Rynki finansowe

Krajowe obligacje skarbowe były oferowane także na przetargach zamiany, które pozwalały
Ministerstwu Finansów uelastycznić terminarz wykupów obligacji bez jednoczesnego
angażowania środków pieniężnych. W ten sposób w 2014 r. wprowadzono do obrotu obligacje
skarbowe o wartości 29,9 mld zł (co stanowiło 26,2% emisji brutto tych papierów dłużnych),
w tym 1,6 mld zł w ramach ofert niekonkurencyjnych. Odkupiono przy tym przedterminowo
inne obligacje skarbowe o wartości nominalnej 29,7 mld zł, których rezydualny termin
zapadalności wynosił do kilku miesięcy.
Pomimo niskich stóp procentowych i związanego z tym spadku oprocentowania oferowanych
przez Ministerstwo Finansów detalicznych papierów skarbowych, zainteresowanie inwestorów
tymi

instrumentami

nie

zmieniło

się

istotnie.

Wartość

obligacji

oszczędnościowych

wyemitowanych w 2014 r. wyniosła 2,9 mld zł i była o 3% mniejsza niż w 2013 r. W sprzedaży
obligacji oszczędnościowych od 2003 r. pośredniczy PKO Bank Polski. Bank ten jest agentem
emisji i prowadzi m.in. rejestr nabywców obligacji oraz realizuje zlecenia ich wykupu.
Rynek wtórny
Ewidencję, rozliczanie oraz rozrachunek transakcji krajowymi obligacjami skarbowymi
prowadziły spółki z grupy kapitałowej KDPW. W 2014 r. średnie dzienne obroty netto na
krajowym rynku hurtowych obligacji skarbowych wyniosły 27,2 mld zł (wobec 30,1 mld zł
w 2013 r.)236. Spadek obrotów wynikał z mniejszej wartości transakcji bezwarunkowych.
Wskaźnik płynności rynku także uległ obniżeniu i wyniósł 0,49 w 2014 r. wobec 0,54 w 2013 r.237
Pod względem wartości zawartych transakcji bezwarunkowych najważniejszymi uczestnikami
rynku wtórnego obligacji skarbowych były banki krajowe i banki zagraniczne (wykres 5.2.4).
Pełniły one bowiem funkcję DSPW oraz animatora rynku. Aktywność nierezydentów na tym
rynku wzrosła kolejny rok z rzędu (w 2014 r. udział transakcji zawartych przez inwestorów
zagranicznych w obrotach brutto wyniósł ponad 50%).
W segmencie transakcji warunkowych średnia dzienna wartość obrotów netto nieznacznie
wzrosła względem 2013 r. (wykresy 5.2.5 i 5.2.6). Najczęściej zawierane były transakcje SBB, które
były wykorzystywane przede wszystkim przez krajowe niebankowe instytucje finansowe do
lokowania przejściowych nadwyżek finansowych lub w celu pozyskania środków na pokrycie
chwilowych niedoborów płynności, wynikających z przeprowadzanych zmian w strukturze
portfeli papierów wartościowych. Udział transakcji repo w obrotach na rynku operacji
warunkowych z wykorzystaniem obligacji skarbowych obniżył się trzeci rok z rzędu i wyniósł

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
2011–2014 liczba dni roboczych wyniosła, odpowiednio: 252, 251, 251 oraz 252 dni.
237 Wskaźnik ten jest liczony jako iloraz średniej wartości transakcji bezwarunkowych do średniego stanu
zadłużenia Skarbu Państwa z tytułu obligacji rynkowych w danym roku.
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6,8%. Tego typu transakcje zawierali najczęściej nierezydenci. Ich operacje w 2014 r. stanowiły
ponad 75% obrotów brutto na rynku transakcji repo zabezpieczonych krajowymi obligacjami
skarbowymi.
Wykres 5.2.4. Struktura podmiotowa obrotów brutto na rynku krajowych obligacji skarbowych
w 2013 i 2014 r.
A. 2013 r.

B. 2014 r.

3,9% 2,4%
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15,2%

13,7%

35,0%

35,5%
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3,5%0,2% 7,1%
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Inne podmioty
Zagraniczne instytucje finansowe
Rachunki zbiorcze (nierezydenci)

Banki komercyjne
Fundusze emerytalne
Podmioty niefinansowe
Banki zagraniczne
Pozostali nierezydenci

23,6%
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Fundusze emerytalne
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Zagraniczne instytucje finansowe
Rachunki zbiorcze (nierezydenci)

Uwagi: 1. Dane dotyczą wyłącznie transakcji bezwarunkowych. 2. Ze względu na zmiany w układzie
publikowanych przez MF danych, dotyczących zaangażowania nierezydentów na krajowym rynku obligacji
skarbowych dla okresów następujących od kwietnia 2014 r. dokonano agregacji – do kategorii Zagranicznych
instytucji finansowych zaliczono zagraniczne banki centralne, instytucje publiczne, fundusze inwestycyjne,
fundusze hedgingowe, fundusze emerytalne i zakłady ubezpieczeń, natomiast w kategorii Pozostali nierezydenci
uwzględniono dane dotyczące zagranicznych podmiotów niefinansowych, osób fizycznych oraz pozostałych
podmiotów.
Źródło: opracowano na podstawie danych MF.

Wykres 5.2.5. Średnia dzienna wartość transakcji (obroty netto) na krajowym rynku obligacji
skarbowych i udział inwestorów zagranicznych w obrotach na tym rynku w latach 2011-2014
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Źródło: opracowano na podstawie danych MF.

Zabezpieczenie w operacjach warunkowych stanowiły głównie największe i najbardziej płynne
serie obligacji o stałym oprocentowaniu. Najczęściej wykorzystywana była seria obligacji
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zerokuponowych OK0116 (14,2% wszystkich operacji warunkowych na rynku obligacji
skarbowych).
Wykres 5.2.6. Miesięczna wartość transakcji krajowymi obligacjami skarbowymi oraz wskaźnik
płynności w latach 2012-2014
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Uwagi: 1. Wartość transakcji repo i SBB liczona według wartości wymiany początkowej. 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.

W 2014 r. Minister Finansów zawarł umowę z BGK, na mocy której począwszy od 17 lutego
DSPW (i kandydaci do tej funkcji) mieli możliwość zawierania z tym bankiem transakcji typu
SBB w celu pozyskania obligacji danej serii w okresie przejściowych i istotnych napięć na rynku,
skutkujących czasowym ograniczeniem dostępności tych instrumentów na rynku wtórnym.
Zgodnie z przyjętymi zasadami transakcjom SBB musiały towarzyszyć, stanowiące ich
zabezpieczenie, jednoczesne transakcje BSB z wykorzystaniem obligacji innej serii. Taki
mechanizm

czasowej

wymiany

papierów

wartościowych

(asset

swap)

wprowadzono

w odpowiedzi na obawy uczestników rynku, którzy wskazywali, że po wprowadzeniu od
początku lutego 2014 r. zakazu inwestycji OFE238 w skarbowe papiery wartościowe z rynku
zniknie

inwestor

pełniący

rolę

krótkoterminowego

pożyczkodawcy

tych

papierów.

W przypadku problemów z rozrachunkiem operacji obligacjami skarbowymi miał on być
wykorzystywany przez uczestników rynku w ostatniej kolejności (last resort). W 2014 r. w ramach
opisanego mechanizmu zawarto 42 transakcje o łącznej wartości nominalnej 3,81 mld zł239.

Art. 4 pkt 25, art. 34 i art. 35 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).
239 Wystąpienie pokontrolne, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, KBF.410.001.10.2015, P/15/001, 27 kwietnia 2015 r.
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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 w 2014 r. wyniosły 23,0 mld zł
i były o ponad 11% mniejsze niż w 2013 r. Transakcje warunkowe stanowiły prawie 66% tych
obrotów.
Tabela 5.2.6. Udział poszczególnych rynków w obrotach obligacjami skarbowymi w 2013
i 2014 r. (w %)
Rynek OTC

Treasury
BondSpot
Poland

Catalyst
GPW

BondSpot

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

Obroty ogółem w 2014 r.

91,95

8,03

0,01

0,00

- transakcje bezwarunkowe

86,75

13,21

0,04

0,00

- transakcje warunkowe

94,93

5,07

0,00

0,00

Źródło: obliczono na podstawie danych KDPW.

Rynek Treasury BondSpot Poland (TBSP) stanowi integralną część systemu DSPW, służy
poprawie płynności i przejrzystości obrotu skarbowymi papierami wartościowymi. Odbywa się
to m.in. poprzez ustalanie dwa razy dziennie kursów fixingowych dla najważniejszych serii
obligacji. Organizatorem tego fixingu jest NBP. Oprócz DSPW uczestnikami rynku TBSP mogą
być inne banki krajowe, zagraniczne instytucje kredytowe, BFG i niebankowe instytucje
finansowe. W 2014 r. średnia dzienna wartość transakcji zawieranych na elektronicznej
platformie TBSP wyniosła 2,0 mld zł, z czego 40% stanowiły transakcje warunkowe. Spadek
wartości obrotów na tym rynku można wiązać ze wspomnianymi zmianami w funkcjonowaniu
OFE, zaliczanymi do klientów instytucjonalnych na tym rynku.
Platforma obrotu instrumentami dłużnymi Catalyst (regulowany rynek giełdowy GPW dla
inwestorów detalicznych oraz hurtowy regulowany rynek pozagiełdowy organizowany przez
BondSpot) pozostawała najmniejszym segmentem rynku wtórnego obligacji skarbowych.
W 2014 r. średnie dzienne obroty netto na tej platformie (na obu rynkach regulowanych,
prowadzonych przez GPW i BondSpot) wyniosły około 3,3 mln zł.
Inwestorzy
Dokonane na początku lutego 2014 r. zmiany w funkcjonowaniu otwartych funduszy
emerytalnych, tj. przekazanie z ich portfeli skarbowych papierów wartościowych do ZUS celem
ich umorzenia oraz wprowadzenie zakazu lokowania przez nie środków w te instrumenty,
przyczyniło się do prawie całkowitego zaniku tych funduszy w strukturze krajowego rynku
obligacji skarbowych (wykres 5.2.7). Zgodnie z przepisami przejściowymi, fundusze, które przed
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4 lutego 2014 r. posiadały w swoich portfelach inwestycyjnych skarbowe papiery wartościowe
o wartości przekraczającej 51,5% sumy ich aktywów, są uprawnione do utrzymywania do
4 lutego 2016 r. nieprzekazanych do ZUS papierów skarbowych240. Na koniec 2014 r. pięć OFE,
korzystając z tej podstawy prawnej, posiadało w swoich aktywach obligacje skarbowe.
Wartość portfela skarbowych papierów wartościowych w posiadaniu banków krajowych
systematycznie rosła w kolejnych miesiącach 2014 r. i na koniec grudnia wyniosła 150,8 mld zł.
Przyczynił się do tego m.in. wzrost oczekiwań na spadek stóp procentowych NBP w drugiej
połowie 2014 r., w związku z pojawieniem się deflacji i spowolnieniem dynamiki wzrostu
gospodarczego w Polsce. Zaangażowanie pozostałych grup inwestorów krajowych na rynku
obligacji skarbowych w Polsce nie zmieniło się istotnie (wykres 5.2.7).
Wykres 5.2.7. Inwestorzy na rynku obligacji skarbowych w 2013 i 2014 r. (według stanu
zadłużenia na koniec okresów)
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Źródło: dane MF.

Nierezydenci pozostali przeważającą grupą nabywców na rynku obligacji skarbowych. Wraz
z umorzeniem obligacji będących w posiadaniu OFE udział nierezydentów w strukturze
inwestorów na krajowym rynku obligacji skarbowych wzrósł i na koniec 2014 r. wyniósł 39,8%
(wykres 5.2.8). Zaangażowanie tej grupy inwestorów nie zmieniło się jednak istotnie
w porównaniu z końcem 2013 r. (wykres 5.2.7) i było względnie stabilne (w ciągu roku wahało
się od 180 do 200 mld zł). Sprzyjała temu relatywnie stabilna sytuacja gospodarcza Polski,
potwierdzona publikacją dobrych danych makroekonomicznych, oraz niskie ryzyko kredytowe
kraju, odzwierciedlone w kwotowaniach CDS (wykres 5.2.9) i pozytywnych komunikatach
agencji ratingowych.

Art. 32 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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Przejściowo niższe zaangażowanie inwestorów zagranicznych pod koniec stycznia 2014 r.
wynikało z rozpoczęcia przez Rezerwę Federalną ograniczania programu skupu aktywów, co
skutkowało nasileniem się oczekiwań na wzrost rentowności obligacji skarbowych emitowanych
przez Stany Zjednoczone i odpływem kapitału z rynków wschodzących na rynek amerykański.
Wykres 5.2.8. Zaangażowanie nierezydentów na krajowym rynku obligacji skarbowych oraz ich
udział w tym rynku w 2013 i 2014 r.
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Źródło: KDPW.

Wykres 5.2.9. Kwotowania 5-letnich transakcji CDS dla obligacji skarbowych wybranych krajów
strefy euro oraz euroobligacji Polski, Węgier i Czech nominowanych w USD w 2013 i 2014 r.
pkt bazowe
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Źródło: Thomson Reuters.

Większemu zainteresowaniu krajowym rynkiem obligacji skarbowych w połowie roku sprzyjały
działania EBC ukierunkowane na obniżenie kosztu pieniądza w strefie euro. Obniżenie
w czerwcu i wrześniu 2014 r. oficjalnych stóp procentowych EBC oraz powtarzające się
zapowiedzi przedstawicieli tego banku zastosowania niekonwencjonalnych narzędzi polityki
pieniężnej przyczyniły się do spadku rentowności dłużnych papierów skarbowych krajów tego
obszaru do historycznych minimów (wykres 5.2.10), czyniąc krajowe obligacje skarbowe bardziej
atrakcyjnymi. Co prawda, różnica rentowności między obligacjami skarbowymi Polski i Niemiec
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spadła do około 2 punktów procentowych na koniec 2014 r., ale średni iloraz tych rentowności
był wielokrotnie wyższy niż w 2013 r. W rezultacie w okresie od połowy maja do połowy lipca
2014 r. nastąpił wzrost zaangażowania nierezydentów na krajowym rynku obligacji skarbowych
o ponad 10 mld zł. Kupującymi byli przeważnie inwestorzy ze strefy euro i Azji, przy czym ci
drudzy nabywali te instrumenty także w pozostałych miesiącach 2014 r. Od końca maja do końca
grudnia 2014 r. zwiększyli oni zaangażowanie na tym rynku o prawie 12 mld zł. Wzrost ich
inwestycji kompensował z nadwyżką rozpoczętą we wrześniu 2014 r. przez inwestorów ze
Stanów Zjednoczonych wyprzedaż krajowych obligacji skarbowych, która wynikała z rosnących
oczekiwań na zaostrzenie polityki pieniężnej przez Rezerwę Federalną w drugiej połowie 2014 r.
Ostatecznie, na koniec 2014 r. udział nabywców azjatyckich w strukturze nierezydentów
krajowego rynku obligacji skarbowych wzrósł do 20,0%, a inwestorów ze Stanów Zjednoczonych
zmalał do 22,5%.
Zwiększony popyt na krajowe skarbowe papiery wartościowe zgłaszany przez inwestorów
zagranicznych oraz banki krajowe, związany m.in. z rosnącymi oczekiwaniami na obniżki stóp
procentowych NBP w drugiej połowie 2014 r., został odzwierciedlony w spadku rentowności
tych instrumentów trwającym od połowy kwietnia 2014 r. do końca listopada. Dochodowość 5letnich benchmarkowych obligacji skarbowych Polski 28 listopada 2014 r. spadła do
historycznego minimum wynoszącego 1,98% (wykres 5.2.10). Przejściowe spadki zaangażowania
inwestorów zagranicznych na krajowym rynku obligacji skarbowych w drugiej połowie 2014 r.
były spowodowane m.in. nasilającym się konfliktem ukraińsko-rosyjskim oraz kryzysem
finansowym w Rosji w połowie grudnia 2014 r.
Wykres 5.2.10. Rentowność obligacji benchmarkowych Polski, Stanów Zjednoczonych
i wybranych państw strefy euro w 2013 i 2014 r.
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Źródło: opracowano na podstawie danych MF oraz serwisu Thomson Reuters.

Najważniejszymi kategoriami inwestorów wśród zagranicznych nabywców krajowych obligacji
skarbowych były fundusze inwestycyjne i hedgingowe. Ich łączny udział w portfelu obligacji
skarbowych będących w posiadaniu nierezydentów na koniec grudnia 2014 r. wynosił ponad
40%. Zaangażowanie zagranicznych inwestorów długoterminowych, do których zaliczyć należy
banki centralne wraz z instytucjami publicznymi, zakłady ubezpieczeń oraz fundusze
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emerytalne, wzrosło od czerwca 2014 r. o prawie 20% i na koniec grudnia 2014 r. wynosiło
48,2 mld zł (wykres 5.2.11).
Wykres 5.2.11. Struktura inwestorów zagranicznych na krajowym rynku obligacji skarbowych
w czerwcu i grudniu 2014 r. (według stanu zadłużenia na koniec okresów)
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Uwaga: szczegółowe dane dotyczące struktury nierezydentów na krajowym rynku obligacji skarbowych są
publikowane od kwietnia 2014 r.
Źródło: dane MF.

Popyt inwestorów zagranicznych koncentrował się na największych i najbardziej płynnych
seriach obligacji skarbowych. Wobec spadających rentowności obligacji na większości rynków
bazowych wzdłuż całej krzywej dochodowości byli oni bardziej niż dotychczas zainteresowani
nabywaniem instrumentów o najdłuższych terminach zapadalności. Może o tym świadczyć
obserwowany od kwietnia 2014 r. stopniowy wzrost średniej zapadalności obligacji w ich
portfelu oraz istotny wzrost udziału tej grupy inwestorów w strukturze nabywców obligacji
o stałym oprocentowaniu, szczególnie instrumentów o pierwotnym okresie wykupu 5 i 10 lat
(wykres 5.2.12).
Wykres 5.2.12. Struktura nabywców poszczególnych rodzajów obligacji skarbowych w latach
2013-2014 (według stanów zadłużenia na koniec roku)
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Źródło: opracowano na podstawie danych MF.
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5.2.2.2. Obligacje komunalne
Rynek obligacji komunalnych241 jest niewielką częścią rynku kapitałowego w Polsce. Na koniec
2014 r. instrumenty te stanowiły ponad 3% wartości pozostających w obrocie długoterminowych
papierów dłużnych podmiotów krajowych. Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego (JST)
z tytułu emisji obligacji odpowiadało około 1,1% PKB. Rozwój rynku obligacji komunalnych
w innych 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 5.2.13).
Wykres 5.2.13. Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych w relacji do PKB w latach 2012-2014 w wybranych krajach Unii
Europejskiej
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Źródło: opracowano na podstawie danych EBC oraz Eurostat.

Wielkość rynku
Przy wzroście deficytu sektora samorządowego z 380,4 mln zł w 2013 r. do 2 mld 417,0 mln zł
w 2014 r. wartość zadłużenia z tytułu emisji obligacji komunalnych zwiększyła się o 558 mln zł
i na koniec 2014 r. wyniosła 19,1 mld zł (wykres 5.2.14). Największym emitentem pozostała
Warszawa, której całkowite zadłużenie z tytułu tych instrumentów dłużnych, wyemitowanych
w poprzednich latach, wyniosło blisko 2,2 mld zł.

Na potrzeby niniejszego rozdziału krajowy rynek obligacji komunalnych obejmuje dłużne papiery
wartościowe emitowane w Polsce przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem podmiotów sektora
prywatnego zaklasyfikowanych, zgodnie z obowiązującym od 2014 r. standardem ESA 2010, do sektora
instytucji samorządowych. Dokonywane przez te podmioty emisje obligacji są uwzględniane w niniejszym
opracowaniu w rozdziale poświęconym długoterminowym papierom dłużnym przedsiębiorstw.
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Wykres 5.2.14. Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych w latach 2007-2014
mld zł
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Źródło: opracowano na podstawie danych MF i Fitch Polska SA.

Spośród jednostek samorządu terytorialnego emisje obligacji najczęściej wykorzystywały miasta
na prawach powiatu. Według danych Ministerstwa Finansów na koniec 2014 r. wyemitowane
przez nie instrumenty dłużne stanowiły 85,3% wartości obligacji komunalnych pozostających
w obrocie. Udział województw w zadłużeniu JST z tytułu obligacji komunalnych wyniósł 8,2%,
gmin – 4,1%, a powiatów – 2,4%.
Konstrukcja obligacji przeważnie nie przewiduje spłaty części kapitałowej w ratach. W związku
z tym JST bardzo często dzielą emisję tych instrumentów dłużnych 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 w kontekście nowych limitów zadłużenia, które określają górną
granicę dozwolonych wydatków JST związanych z wykupem i obsługą zobowiązań w relacji do
ich dochodów. Zgodnie z przepisami, mającymi po raz pierwszy zastosowanie do uchwał
budżetowych jednostek samorządu terytorialnego na 2014 r., relacja rocznej wartości spłat
zobowiązań JST i kosztów ich obsługi do planowanych dochodów ogółem nie może przekroczyć
wskaźnika odpowiadającego średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji
dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i pomniejszonych
o wydatki bieżące, do dochodów ogółem242.
Podobnie jak w poprzednich latach, środki pozyskane z emisji obligacji były w znacznej części
przeznaczane, oprócz refinansowania bądź przedterminowej spłaty zaciągniętych zobowiązań,

Art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o przepisach wprowadzających ustawę o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).
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na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych. Według danych Fitch Polska wartość papierów
dłużnych JST sprzedanych w 2014 r. na rynku pierwotnym wyniosła 2,1 mld zł i była o 2,4 mld zł
niższa niż w 2013 r. Na ograniczenie emisji obligacji komunalnych oddziaływało wprowadzenie
wspomnianych nowych limitów zadłużenia. Ponadto spadło zapotrzebowanie na środki
finansowe na realizację przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy UE, co wynikało
z zakończenia w 2013 r. przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach perspektywy
finansowej UE na lata 2007-2013 oraz nieuruchomienie w 2014 r. programów operacyjnych dla
nowej perspektywy na lata 2014-2020. Emisje obligacji komunalnych o największej wartości
(łącznie 250 mln zł) przeprowadziło miasto Łódź. Instrumenty te były oferowane w 9 seriach
o różnych terminach pierwotnych wykupu, od 7 do 10 lat.
Dla wielu jednostek samorządu terytorialnego, przede wszystkim o niskich dochodach
bieżących, nowe limity zadłużenia mogą okazać się bardziej restrykcyjne od rozwiązań
obowiązujących do końca 2013 r. Ewentualny spadek zdolności JST do zaciągania nowych
zobowiązań w najbliższych latach może przełożyć się na spowolnienie wzrostu ich zadłużenia
z tytułu obligacji komunalnych. Jednocześnie jednak, można oczekiwać wzrostu popularności
obligacji przychodowych, jako formy finansowania inwestycji samorządowych. Związane jest to
z planowaną realizacją nowych projektów dofinansowywanych ze środków UE oraz
z wyłączeniem, na mocy przepisów ustawy o obligacjach243, zobowiązań z tytułu tych
instrumentów z nowych limitów zadłużenia.
Struktura rynku
W 2014 r. emisje obligacji komunalnych były dokonywane wyłącznie w trybie oferty
niepublicznej. Podobnie jak w poprzednich latach, na rynku pierwotnym przeważała sprzedaż
papierów o niewielkiej wartości. Oprócz relatywnie niskich potrzeb pożyczkowych małych
jednostek samorządowych, przyczyną tego było wspomniane dzielenie poszczególnych emisji na
wiele serii. Średnia wartość pojedynczej serii emisji wyniosła w 2014 r. tylko 1,3 mln zł, a więc
o 0,5 mln zł mniej niż 2013 r.
Ponad 60% wyemitowanych przez JST w 2014 r. obligacji komunalnych stanowiły instrumenty
z pierwotnym terminem wykupu od 5 do 10 lat. Emisje o większej wartości miały przeważnie
dłuższy pierwotny termin wykupu. Nadal dominowały emisje papierów dłużnych o zmiennym
oprocentowaniu. Wysokość kuponów odsetkowych obligacji komunalnych zależała od stawek
referencyjnych 3M oraz 6M WIBOR. Dla prawie 80% liczby emisji pozostających w obrocie
oprocentowanie obligacji było wyznaczane na podstawie drugiej z tych stawek. Jedynymi

Art. 23b pkt 7 ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. Natomiast zgodnie z Art. 108 nowej ustawy
o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. zapis o nieuwzględnianiu środków związanych z obligacjami
przychodowymi przy ustalaniu ograniczeń zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego będzie od 1 lipca
2015 r. wprowadzony do ustawy o finansach publicznych.
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instrumentami o stałym oprocentowaniu były obligacje Warszawy wyemitowane w latach 20092011.
Wykres 5.2.15. Organizatorzy emisji obligacji komunalnych według wartości instrumentów
wyemitowanych w 2013 i 2014 r.
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Źródło: Fitch Polska SA.

Organizatorami emisji obligacji JST były głównie banki. Aktywność domów maklerskich w tym
obszarze była bardzo ograniczona. W rezultacie zakończonego 31 października 2014 r. przejęcia
Nordea Bank Polska przez PKO BP, drugi z tych podmiotów uzyskał największy udział w rynku
obsługi emisji obligacji komunalnych (wykres 5.2.15).
Rynek wtórny i inwestorzy
Papiery dłużne JST będące przedmiotem obrotu na rynku OTC stanowiły na koniec 2014 r. około
83% wartości wszystkich obligacji komunalnych. Wśród inwestorów na rynku OTC nadal
dominowały banki krajowe, których udział w strukturze nabywców obligacji komunalnych
wynosił około 90%. Banki będące organizatorami emisji tych instrumentów traktowały je jako
alternatywę wobec udzielania kredytu i w związku z tym nabywały te instrumenty celem
utrzymywania ich do terminu wykupu, ograniczając tym samym możliwość obrotu nimi. Mała
wartość obrotów obligacjami komunalnymi na rynku wtórnym OTC była również efektem jego
silnego rozdrobnienia, wynikającego z niewielkich potrzeb pożyczkowych małych JST oraz
wspomnianego dzielenia emisji na wiele serii. Niska płynność tego rynku stanowiła jedną
z głównych

przyczyn

niewielkiego

zainteresowania

obligacjami

komunalnymi

wśród

pozostałych podmiotów, szczególnie niebankowych instytucji finansowych. Udziały funduszy
inwestycyjnych i funduszy emerytalnych w strukturze nabywców na tym rynku nie przekraczały
5%.
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 2014 r. w obrocie na tych rynkach znajdowało się 65 serii obligacji komunalnych
o wartości 3,2 mld zł, z czego 65% stanowiły obligacje Warszawy. W analizowanym okresie do
obrotu na rynku regulowanym GPW wprowadzono obligacje komunalne o wartości 113,0 mln zł
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(399,5 mln zł w 2013 r.) wyemitowane przez pięć JST. Jednocześnie obserwowano spadek
zainteresowania emitentów alternatywnym system obrotu GPW oraz mniejszą aktywność
inwestorów w tym segmencie rynku (tabela 5.2.7). Płynność rynku wtórnego obligacji
komunalnych notowanych na platformie Catalyst była w 2014 r. niewielka. Około 90% obrotów
netto na tym rynku stanowiły transakcje obligacjami Warszawy.
Tabela 5.2.7. Obligacje komunalne notowane na platformie Catalyst w 2013 i 2014 r.
2013
GPW

Wartość emisji (w mln zł)
Liczba serii

2014
GPW

ASO

Rynek
regulowany
BondSpot

Rynek
regulowany

3 022,6

62,3

3 025,1

3 135,6

10,7

3 126,6

45

12

30

51

8

35

Rynek
regulowany

ASO

Rynek
regulowany
BondSpot

Liczba emitentów

12

7

11

17

6

17

Liczba transakcji

131

51

0

178

27

0

Obroty netto (w mln zł)

15,3

4,3

0,0

17,9

0,2

0,0

Uwaga: obligacje komunalne nie były notowane w ASO prowadzonym przez BondSpot. Obligacje 14 emitentów
o wartości 3 mld 086,1 mln zł (w tym Warszawy) wprowadzono do obrotu na obu rynkach regulowanych
funkcjonujących w ramach platformy Catalyst.
Źródło: Catalyst.

5.2.2.3. Długoterminowe instrumenty dłużne emitowane przez banki

5.2.2.3.1. Długoterminowe bankowe papiery dłużne244
Wielkość rynku
Skala finansowania działalności banków środkami pozyskanymi z emisji długoterminowych
papierów dłużnych (DBPD) jest w Polsce nadal niewielka (wykres 5.2.16). Udział DBPD
w pasywach sektora bankowego jest nadal niski (1,6% w 2014 r.), a w pasywach banków
emitentów – około 2,7%.
Liczba banków aktywnych na rynku długoterminowych papierów dłużnych jest większa niż
w przypadku papierów krótkoterminowych, jednak nawet w tym przypadku, banki
przeprowadzają emisje DBPD sporadycznie i na stosunkowo niskie kwoty. Nowe emisje obligacji
i bankowych papierów wartościowych przeprowadziło 16 banków komercyjnych, jeden bank

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.
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hipoteczny oraz cztery banki spółdzielcze, łącznie o około 65% udziale w aktywach sektora
bankowego. Wartość nowych emisji przeprowadzonych przez banki w 2014 r. wyniosła
8,8 mld zł i była nieznacznie wyższa niż w latach ubiegłych.
Wykres 5.2.16. Zobowiązania banków krajowych z tytułu emisji długoterminowych papierów
dłużnych na rynku krajowym w latach 2011-2014 (wg stanu na koniec okresów)
30

mld zł

%
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25,1
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5
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9,5

0
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2011

2012
2013
2014
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.

Wzrost zadłużenia z tytułu emisji DBPD mógł wynikać z dążenia niektórych banków do
zwiększenia udziału w pasywach zobowiązań o dłuższych terminach zapadalności oraz
podniesienia

kapitałów.

W

2014 r.

około

16%

emisji

DBPD

stanowiły

obligacje

podporządkowane, które - za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego - banki zamierzały zaliczyć
do kapitałów własnych.
Analiza struktury terminowej DBPD sprzedawanych na rynku pierwotnym wskazuje na dalsze
wydłużanie się średniego pierwotnego terminu wykupu nowych emisji (tabela 5.2.8). Taka
tendencja może być związana z koniecznością spełnienia przez banki wymogów dotyczących
stabilności źródeł finansowania, które mają być wprowadzone w pakiecie regulacji CRD IV/CRR.
Tabela 5.2.8. Struktura terminowa DBPD emitowanych w Polsce przez banki krajowe w latach
2011-2014 (w % wg stanu na koniec okresów)
Pierwotne terminy wykupu

2011

2012

2014

2013

Od 1 roku do 2 lat (włącznie)

26,5

21,4

10,1

5,4

Od 2 do 5 lat (włącznie)

60,9

44,0

52,7

10,8

Od 5 do 10 lat (włącznie)

12,3

34,0

36,9

60,3

0,3

0,6

0,3

23,5

Powyżej 10 lat

Źródło: NBP.

Na polskim rynku emisji DBPD dokonują również zagraniczne instytucje kredytowe. Podmioty
te posiadają w Polsce banki-córki lub oddziały. Poprzez emisje papierów dłużnych w Polsce
mogą pozyskiwać środki finansowe nominowane w złotych, które następnie w formie

252

Narodowy Bank Polski

Rynki finansowe

finansowania wewnątrzgrupowego lub złożonego depozytu mogą przekazać bankom-córkom.
W 2014 r. w KDPW zarejestrowane były emisje certyfikatów strukturyzowanych pięciu instytucji
kredytowych spoza Polski, a wartość emisji ich długoterminowych papierów dłużnych była
nieznacznie niższa niż w roku ubiegłym (tabela 5.2.9).
Tabela 5.2.9. Wielkość krajowego rynku długoterminowych instrumentów dłużnych banków
w latach 2011-2014 (w mln zł, wg stanu na koniec okresów)
2011
Banki krajowe
EBI
Zagraniczne instytucje kredytowe
Ogółem

2012

2013

2014

9 541,5

17 198,0

20 004,6

25 073,9

490,0

490,0

275,0

275,0

763,2

799,3

2 386,4

1 892,3

10 794,7

18 487,3

22 666,0

27 241,2

Źródło: NBP i KDPW.

Rynek wtórny i inwestorzy
Wartość DBPD znajdujących się w obrocie poza rynkiem zorganizowanym wynosiła na koniec
2014 r. około 14 mld zł (co stanowiło ponad połowę wartości zadłużenia banków krajowych
z tytułu tych instrumentów). Informacje na temat wartości transakcji na tym rynku nie są
dostępne.
Na koniec 2014 r. na platformie Catalyst notowane były obligacje 12 banków komercyjnych oraz
21 banków spółdzielczych, o łącznej wartości 10,9 mld zł. Obrót nimi odbywał się
w alternatywnym systemie obrotu (ASO) organizowanym przez GPW (przeznaczonym dla
inwestorów detalicznych) oraz w ASO prowadzonym przez BondSpot.

5.2.2.3.2. Listy zastawne
Zgodnie z obowiązującymi regulacjami listy zastawne mogą być emitowane jedynie przez banki
hipoteczne245 i Bank Gospodarstwa Krajowego246. W 2014 r. działalność w Polsce prowadziły dwa
banki hipoteczne: mBank Hipoteczny oraz Pekao Bank Hipoteczny. Banki te koncentrowały

245

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r.,
nr 99, poz. 919 z późn. zm.).
246 Przepisy umożliwiającego emisję listów zastawnych BGK weszły w życie 23 lutego 2011 r., jednak do końca
2014 r. bank ten nie przeprowadził żadnej emisji tego rodzaju dłużnych papierów wartościowych. Zob. 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).
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działalność kredytową na finansowaniu rynku nieruchomości, co wpłynęło na rodzaj
emitowanych przez nie listów zastawnych247.
Wielkość rynku
W 2014 r. istotnie zwiększyła się dynamika akcji kredytowej banków hipotecznych,
co umożliwiło im zwiększenie emisji listów zastawnych. W przeciwieństwie do lat ubiegłych,
przyrost akcji kredytowej dotyczył w większym stopniu kredytów mieszkaniowych udzielanych
gospodarstwom domowym niż kredytów na nieruchomości udzielanych przedsiębiorstwom.
Wynikało to zarówno z udzielaniach kredytów przez same banki hipoteczne, jak i z przeniesienia
części portfela kredytów mBanku do działającego w grupie banku hipotecznego248.
Wartość zobowiązań z tytułu emisji listów zastawnych wzrosła o około 25% i osiągnęła na koniec
2014 r. 4,1 mld zł (wykres 5.2.17). Na rynku uplasowano dziewięć emisji listów o wartości około
1,1 mld zł. Wszystkie emisje przeprowadzone były w trybie oferty publicznej i dotyczyły
hipotecznych listów zastawnych. Połowa wartości wyemitowanych listów zastawnych była
nominowana w euro, zaś reszta w złotych. Wyemitowane papiery dłużne miały głównie
zmienne oprocentowanie, z wyjątkiem trzech emisji nominowanych w euro.
Wykres 5.2.17. Zadłużenie banków hipotecznych z tytułu emisji listów zastawnych w Polsce
w latach 2011-2014, wg stanu na koniec kwartałów
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Źródło: NBP.

Kolejny rok z rzędu wzrosło znaczenie listów zastawnych jako źródła finansowania banków
hipotecznych

(wykres

5.2.18).

Obserwowane

zmiany

struktury

zobowiązań

banków

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.
248 Zob. http://media.mbank.pl/pr/288411/mbank-przeniesienie-czesci-kredytow-hipotecznych-do-mbankuhipotecznego
247
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hipotecznych zmniejszają ich uzależnienie od finansowania pożyczkami od podmiotów
powiązanych kapitałowo. Pożyczki te stopniowo są zastępowane środkami pozyskiwanymi
z emisji listów zastawnych.
Wykres 5.2.18. Struktura pasywów banków hipotecznych w latach 2011-2014
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Źródło: NBP.

Rynek wtórny i inwestorzy
W 2014 r., podobnie jak w latach ubiegłych, 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 2014 r. obroty
i płynność na rynku wtórnym były niskie. Na platformie Catalyst zawarto dwie transakcje listami
zastawnymi o wartości około 5 mln zł. Ze sprawozdań finansowych krajowych instytucji
finansowych wynika, że na koniec 2014 r. istotnymi grupami inwestorów na rynku listów
zastawnych były banki krajowe, OFE oraz fundusze inwestycyjne.
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5.2.2.4. Obligacje przedsiębiorstw249
Wielkość rynku
Wartość

przeprowadzonych

w

2014 r.

emisji
250

przedsiębiorstw (DPDP) wyniosła 21 mld zł

długoterminowych

papierów

dłużnych

i odnotowano niemal 40-procentowy wzrost

zadłużenia przedsiębiorstw z tytułu tych instrumentów (tabela 5.2.10). Na koniec 2014 r.
w obrocie znajdowały się obligacje około 260 przedsiębiorstw, w tym około 60 nowych
emitentów251. Udział DPDP w rynku nieskarbowych papierów dłużnych w Polsce zwiększył się
o 5,3 pkt. proc. i wyniósł 41,3%.
Tabela 5.2.10. Zadłużenie z tytułu DPDP oraz wartość nowych emisji w latach 2011-2014
(w mld zł)
Wartość zadłużenia, w tym:

2011

2012

2013

2014

29,7

32,3

37,8

52,7

- DPDP pozostające w obrocie zorganizowanym

4,2

9,9

14,7

16,7

Wartość nowych emisji, w tym:

13,2

12,9

15,8

21,0

- w trybie oferty publicznej

1,0

0,7

2,1

1,2

Uwaga: dane do 2013 r. włącznie są prezentowane według klasyfikacji ESA 1995.
Źródło: szacunki na podstawie danych NBP, Fitch Polska, KDPW, KNF.

Rozwojowi krajowego rynku DPDP sprzyjała poprawa warunków makroekonomicznych oraz
dobra kondycja finansowa przedsiębiorstw (w analizowanym okresie wiele z nich poprawiło
swoje wyniki finansowe i sytuację płynnościową), a także niskie stopy procentowe, które
zachęcały przedsiębiorstwa do zwiększania nakładów inwestycyjnych. W przeciwieństwie do
poprzednich lat inwestycje coraz częściej podejmowały mniejsze podmioty252, z których część
decydowała się na emisję obligacji.

Krajowy rynek obligacji przedsiębiorstw obejmuje obligacje emitowane w Polsce przez następujące kategorie
podmiotów (według klasyfikacji ESA 2010): przedsiębiorstwa niefinansowe, pozostałe instytucje pośrednictwa
finansowego (z wyjątkiem instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalno-rentowych), pomocnicze
instytucje finansowe, instytucje finansowe typu captive oraz udzielające pożyczek. Na potrzeby niniejszego
opracowania krajowy rynek długoterminowych papierów dłużnych przedsiębiorstw (DPDP) obejmuje obligacje
emitowane także przez podmioty sektora prywatnego, które zgodnie z ESA 2010 są zaliczane do sektora
instytucji samorządowych, tj. np. spółki komunalne powoływane przez miasta i inne JST. Używane w dalszej
części rozdziału pojęcie przedsiębiorstwa odnosi się do tych wymienionych kategorii podmiotów. W niniejszym
rozdziale określenia DPDP i obligacje przedsiębiorstw są stosowane zamiennie.
250 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
przedsiębiorstw przeprowadzonych w trybie oferty niepublicznej. Niektórzy emitenci nie udzielają bowiem
informacji o emisjach obligacji dokonywanych i obejmowanych w ramach grup kapitałowych.
251 Na podstawie Rating&Rynek, edycje z 2014 r., Warszawa, Fitch Polska SA.
252 Sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw w IV kw. 2014 r., Nr 1/15, Warszawa 2015, NBP, s. 24.
249
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W Polsce relacja zadłużenia z tytułu emisji DPDP do PKB wyniosła 3,0%. Wskaźnik ten był
znacznie niższy niż w strefie euro (41,1%), przy czym poziom rozwoju rynków obligacji
przedsiębiorstw w poszczególnych krajach strefy euro istotnie się różnił (wykres 5.2.19).
Wykres 5.2.19. Wartość zadłużenia z tytułu DPDP w wybranych krajach strefy euro i Europy
Środkowo-Wschodniej oraz jego relacja do PKB na koniec 2013 i 2014 r.
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Uwagi: wartość zadłużenia z tytułu emisji DPDP w Polsce przeliczono według średniego kursu EUR/PLN,
ogłoszonego przez NBP na koniec grudnia 2013 r. (4,1472) oraz na koniec grudnia 2014 r. (4,2623). Dla Polski,
Czech i Węgier dane za 2013 r. według klasyfikacji ESA 1995.
Źródło: opracowano na podstawie danych Statistical Data Warehouse EBC, Eurostat i NBP.

W warunkach niskich rynkowych stóp procentowych i związanego z tym poszukiwania przez
inwestorów możliwości osiągnięcia wyższych stóp zwrotu, w UE obserwowano dalszy wzrost
emisji obligacji typu high-yield253. Z finansowania poprzez emisję obligacji high-yield na rynkach
zagranicznych korzystały też polskie przedsiębiorstwa. W 2014 r. takie instrumenty o łącznej
wartości co najmniej 1 mld EUR wyemitowało, za pośrednictwem spółek celowych
zarejestrowanych za granicą, kilka podmiotów krajowych.
Struktura rynku
Na krajowym rynku DPDP od lat dominują emisje przeprowadzane w trybie oferty
niepublicznej. W 2014 r. w tym trybie zorganizowano ponad 90% wszystkich emisji brutto (pod
względem wartości). W trybie oferty publicznej obligacje wyemitowało 18 przedsiębiorstw
(łącznie miało miejsce 35 emisji), tj. o 2 więcej niż w 2013 r., przy czym łączna wartość emisji była
mniejsza. Dziesięć przedsiębiorstw zdecydowało się pozyskać środki do 2,5 mln euro. Do
przeprowadzenia takich emisji w trybie oferty publicznej wymagane jest jedynie udostępnienie
do publicznej wiadomości memorandum informacyjnego (tzw. oferty bezprospektowe). Sześciu

Obligacje o wysokim ryzyku kredytowym i niskiej ocenie inwestycyjnej (ratingu), zazwyczaj poniżej poziomu
inwestycyjnego, albo nieposiadające w ogóle ratingu.
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emitentów zaoferowało inwestorom papiery dłużne w ramach emisji organizowanych na
podstawie prospektu emisyjnego254. Ponadto w analizowanym okresie przeprowadzono
pierwszą w Polsce zorganizowaną publiczną ofertę kaskadową255. W przypadku większości
emisji dokonywanych w trybie oferty publicznej (za wyjątkiem kilku ofert bezprospektowych
o małej wartości) popyt zgłaszany przez inwestorów przewyższał oferowaną podaż, co
oznaczało konieczność redukcji zapisów. 19 emisji DPDP przeprowadzonych w tym trybie (82%
pod względem wartości wszystkich takich emisji) zostało wprowadzonych do obrotu na
platformie Catalyst.
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 6M WIBOR.
Rynek obligacji przedsiębiorstw w Polsce charakteryzuje się relatywnie dużym stopniem
koncentracji. W 2014 r. emisje zorganizowane przez cztery podmioty stanowiły około 42%
wartości DPDP sprzedanych na rynku pierwotnym. Największa emisja (o wartości 1,1 mld zł),
podobnie jak w 2013 r., została zorganizowana w trybie oferty niepublicznej dla spółki
specjalizującej się w utrzymaniu, budowie oraz modernizacji infrastruktury kolejowej i objął ją
głównie BGK. Pozyskane w ten sposób środki zostały przeznaczone na realizację rządowego
programu inwestycji infrastrukturalnych. Innymi dużymi emitentami DPDP były spółki z branży
energetycznej. Nowe programy emisji podpisane przez te podmioty w 2014 r. świadczą o tym, że
w nadchodzących latach można się spodziewać sprzedaży przez nie kolejnych papierów
dłużnych na rynku pierwotnym.
Około 69% wartości DPDP wyemitowanych w 2014 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 18,5%, a obligacji o terminie wykupu powyżej 10 lat
12,3%. Najdłuższy pierwotny termin zapadalności miały 23-letnie obligacje spółki powołanej
przez jedno z miast.
Obsługą emisji DPDP zajmowały się głównie banki o ugruntowanej pozycji w segmencie
bankowości korporacyjnej (wykres 5.2.20). W 2014 r. największymi organizatorami emisji były:
PKO BP, Bank Pekao, mBank oraz BGK. Ich łączny udział w wartości DPDP sprzedanych na

Na podstawie danych KNF.
Oferta kaskadowa charakteryzuje się tym, że dystrybucja obligacji odbywa się nie bezpośrednio przez
emitenta, ale z udziałem pośredniczącej instytucji finansowej (lub ich sieci), która wcześniej nabyła
wyemitowane papiery od emitenta w celu ich dalszej odsprzedaży. Umożliwiła to 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). W 2014 r. ofertę kaskadową o wartości 22 mln zł przeprowadził emitent z branży chemicznej.
Wyemitowane instrumenty zostały wprowadzone do obrotu na platformie Catalyst.

254
255
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rynku pierwotnym wyniósł około 65%. Ponadto emisje organizowały domy maklerskie, które
pomogły w uplasowaniu na rynku DPDP o wartości około 3,0 mld zł.
Wykres 5.2.20. Udział banków pełniących funkcję organizatorów emisji w rynku DPDP
pozostających w obrocie na koniec 2013 i 2014 r.
A. 2013 r.

B. 2014 r.

15,2%

17,1%

28,1%
35,6%
7,6%

11,4%

8,3%

8,9%
14,1%

17,2%
ING Bank Śląski
PKO Bank Polski

Bank Handlowy
mBank

11,7%

24,8%

Pekao
Pozostałe

ING Bank Śląski
PKO Bank Polski

Bank Handlowy
mBank

Pekao
Pozostałe

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

Rynek wtórny i inwestorzy
Na koniec 2014 r. zadłużenie z tytułu obligacji przedsiębiorstw notowanych na platformie
Catalyst wzrosło do 16,7 mld zł (o 2 mld zł więcej niż rok wcześniej). W obrocie poza rynkiem
zorganizowanym znajdowały się DPDP około 140 przedsiębiorstw (w tym 47 nowych
emitentów). Wartość tych instrumentów wynosiła około 36,0 mld zł (w tym 895,1 mln zł to
obligacje przychodowe i 375,1 mln zł obligacje zamienne). Wartość obligacji przedsiębiorstw
wprowadzonych na rynki funkcjonujące w ramach platformy Catalyst wyniosła 4,8 mld zł.
Wśród nich przeważały instrumenty skierowane do obrotu w ASO BondSpot lub ASO GPW
(tabela 5.2.11).
Wartość transakcji na platformie Catalyst, których przedmiotem były obligacje przedsiębiorstw,
wzrosła z 0,9 mld zł w 2013 r. do 1,5 mld zł w 2014 r., ale w porównaniu z rynkami rozwiniętymi
płynność tego rynku była dalej niewielka. Jednym z czynników przyczyniających się do małych
obrotów na rynku zorganizowanym był brak możliwości składania zleceń kupna lub sprzedaży
papierów wartościowych przez banki niemające zezwolenia na prowadzenie działalności
maklerskiej256. Natomiast w przypadku banków posiadających wyodrębnione organizacyjnie

256

W 2014 r. trwały konsultacje mające na celu wypracowanie rozwiązań legislacyjnych umożliwiających
wprowadzenie tzw. jednej licencji bankowej. Skutkiem planowanych zmian miałoby być wyeliminowanie
konieczności uzyskiwania przez banki odrębnych zezwoleń na wykonywanie działalności maklerskiej oraz
skumulowanie procesu licencyjnego w jednym postępowaniu. Obowiązujące obecnie przepisy w tym zakresie
mogą być dla nich nadmiernym obciążeniem administracyjnym i stanowić istotną barierę dla uczestnictwa tych
instytucji w niektórych segmentach krajowego rynku finansowego. Więcej na temat zagadnienia wprowadzenia
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biura maklerskie zlecenia mogły być składane jedynie przez pracowników tych biur, a nie przez
pracowników departamentów rynków finansowych, które zajmują się obsługą emisji DPDP.
Ponadto wartość obrotów na rynku była uwarunkowana małymi względem potrzeb niektórych
inwestorów instytucjonalnych wartościami emisji oraz stosowaną przez wielu nabywców tych
instrumentów strategią polegającą na trzymaniu zakupionych obligacji w portfelu do terminu ich
wykupu.
Tabela 5.2.11. Obligacje przedsiębiorstw na platformie Catalyst w 2013 i 2014 r.
Rynek

ASO

Rynek
regulowany

Wartość
notowanych
obligacji (mld zł)

Liczba emitentów

Wartość obrotów
pakietowych
i sesyjnych (mld zł)

2013

2014

2013

2014

2013

2014

BondSpot

7,0

7,5

24

30

0,2

0,5

GPW

1,3

1,3

61

72

0,5

0,7

Równolegle Bondspot i GPW

4,3

5,2

41

40

-

-

-

1,0

0

1

0,0

0,0

0,8

1,4

3

5

0,2

0,3

BondSpot
GPW

Uwagi: 1. dane za 2013 r. nie uwzględniają wprowadzonych do obrotu na Rynku Regulowanym BondSpot i ASO
Bondspot obligacji spółki Energa o wartości 1 mld zł; 2 dane za 2013 i 2014 r. nie uwzględniają wprowadzonych
do obrotu w ASO BondSpot i na Rynku Regulowanym GPW obligacji GPW o wartości 0,25 mln zł).
Źródło: opracowano na podstawie danych dostępnych na stronie Catalyst, www.gpwcatalyst.pl.

Około 65% transakcji (pod względem wartości) obligacjami przedsiębiorstw notowanymi na
platformie Catalyst zostało zawartych na rynkach prowadzonych przez GPW. Ponad połowa
obrotów na wszystkich rynkach dotyczyła obligacji 5 dużych spółek. Świadczy to o tym, że
inwestorzy interesowali się przede wszystkim instrumentami emitowanymi przez powszechnie
rozpoznawane przedsiębiorstwa, mające ugruntowaną pozycję rynkową, oraz emisjami o dużej
wartości.
Rozwojowi platformy Catalyst w 2014 r. nie sprzyjało niedotrzymanie warunków emisji przez
kolejne przedsiębiorstwa. Wnioski o upadłość złożyło co najmniej 5 spółek, których obligacje
były notowane na tej platformie, a ponadto problemy z terminowym wykupem obligacji
wystąpiły w przypadku 16 emitentów. W celu zwiększenia bezpieczeństwa obrotu na tej
platformie wprowadzono zmiany w Regulaminie ASO oraz Zasadach Działania Catalyst257.

jednej licencji bankowej w opracowaniu Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r., Warszawa 2014, NBP,
s. 205-206 (ramka 4.9.1).
257 Więcej na ten temat w rozdziale 3 opracowania.
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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 także ewidencję tych
papierów oraz dokonywały rozliczeń i rozrachunku transakcji.
Najważniejszymi kategoriami nabywców DPDP były banki krajowe, przedsiębiorstwa i fundusze
inwestycyjne. Udział każdej z tych grup inwestorów w strukturze nabywców DPDP wynosił co
najmniej 20%. Banki, pełniąc często rolę gwarantów emisji, nabywały obligacje do własnego
portfela. Niektóre przedsiębiorstwa wykorzystywały te instrumenty do transferu środków
w ramach grup kapitałowych od podmiotów dysponujących nadwyżkami finansowymi do
podmiotów poszukujących finansowania (emisje wewnątrzgrupowe). Dużemu zaangażowaniu
funduszy inwestycyjnych w obligacje przedsiębiorstw sprzyjał napływ środków do funduszy
papierów dłużnych, w tym do funduszy obligacji korporacyjnych. W obligacje emitowane przez
przedsiębiorstwa inwestowały także OFE. Podobnie jak w poprzednich latach, niebankowe
instytucje finansowe były najbardziej zainteresowane nabywaniem papierów wartościowych
dużych przedsiębiorstw oraz emisjami o znacznych wartościach.

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 2014 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 2014 r. wyniosła 1 bln 262,1 mld zł (851,8 mld zł rok
wcześniej). Tak jak w poprzednich latach, obrót akcjami w Polsce był skoncentrowany na
Głównym Rynku GPW, na którym notowano akcje 471 spółek (o 21 więcej niż na koniec 2013 r.).
Transakcje przeprowadzone na tym rynku stanowiły ponad 99% obrotów akcjami na krajowych
rynkach zorganizowanych. Rynek NewConnect po raz pierwszy w historii skurczył się zarówno
pod względem kapitalizacji, jak i liczby emitentów. Na koniec grudnia notowano na nim akcje
431 spółek (o 14 mniej niż rok wcześniej).
W krajach o rozwiniętych systemach finansowych rynek główny (regulowany) 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 większe (tabela 5.2.12). Płynność rynku akcji i PDA na GPW, mierzona relacją
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wartości obrotów tymi instrumentami do kapitalizacji, również była bardzo niska w porównaniu
ze wspomnianymi giełdami.
Tabela 5.2.12. Główne wskaźniki wybranych giełd europejskich w latach 2011-2014
2011
Giełda

Athens Stock Exchange
BME Spanish Exchanges
Budapest Stock Exchange
Deutsche Boerse
IMKB
LSE Group

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Kapitalizacja krajowych spółek

Liczba notowanych spółek1

(w mld USD)

272

265

251

244

33,8

44,9

82,6

55,2

3 276

3 200

3 245

3 452

1 031,0

995,1

1 116,6

992,9

54

52

50

48

18,8

20,8

19,4

14,5

746

747

720

670

1 184,5

1 486,3

1 936,1

1 738,5

264

243

236

227

197,1

315,2

195,7

219,8

2 886

2 767

2 736

2 752

3 266,4

3 396,5

4 429,0

4 012,9

773

751

755

787

842,1

995,7

1 269,2

1 196,7

1 112

1 073

1 062

1 055

2 446,8

2 832,2

3 583,9

3 319,1

Oslo Bors

238

228

216

220

220,9

242,8

265,4

219,4

SIX Swiss Exchange

280

268

272

276

1 089,5

1 233,4

1 540,7

1 495,3

Warsaw Stock Exchange

777

867

895

902

138,2

177,4

204,5

168,9

Wiener Stock Exchange

105

99

102

99

85,3

106,0

117,7

96,8

NASDAQ OMX Nordic
NYSE Euronext (Europe)

Średnia dzienna wartość transakcji
(w mln USD)
Athens Stock Exchange
BME Spanish Exchanges
Budapest Stock Exchange
Deutsche Boerse

Wskaźnik obrotu akcjami spółek
krajowych (w%)2

108,0

65,1

100,2

135,0

45,9

45,1

35,8

44,7

4 755,1

3 399,2

3 620,6

3 959,7

100,6

90,1

87,6

97,4

75,7

44,6

43,0

28,6

70,5

51,3

51,1

45,8

6 812,7

5 123,2

5 468,0

5 347,4

123,6

95,8

81,2

79,7

1 601,3

1 424,9

1 497,4

1 473,6

156,3

138,7

171,7

188,3

11 081,0

8 849,4

9 148,3

10 037,4

78,2

64,0

56,9

63,8

NASDAQ OMX Nordic

3 224,4

2 354,1

2 562,2

2 616,8

85,1

63,4

55,6

56,1

NYSE Euronext (Europe)

8 270,1

6 286,0

6 754,2

7 021,7

72,8

60,8

52,7

54,3

IMKB
LSE Group

967,1

607,0

478,6

504,3

89,7

61,7

49,6

56,4

3 473,3

2 381,2

2 827,0

2 963,4

72,2

51,2

48,2

50,7

Warsaw Stock Exchange

341,0

244,0

297,5

234,0

46,8

37,1

38,8

33,3

Wiener Stock Exchange

170,0

96,5

107,9

117,1

36,7

25,0

23,8

27,9

Oslo Bors
SIX Swiss Exchange

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.

Jedną z przyczyn małej płynności rynku akcji organizowanego przez GPW było wprowadzenie
i utrzymywanie w obrocie papierów wartościowych relatywnie dużej liczby spółek o niewielkiej
kapitalizacji oraz niskim free float. Według danych World Federation of Exchanges (WFE) średnia
kapitalizacja spółek krajowych notowanych na rynkach GPW na koniec 2014 r. wyniosła
193,7 mln USD i była ponad dziewięciokrotnie niższa niż średnia kapitalizacja spółek
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notowanych na pozostałych giełdach europejskich (1 bln 851,6 mln USD)258. 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. Inwestorzy instytucjonalni częściej przeprowadzają bowiem transakcje akcjami dużych,
bardziej rozpoznawalnych spółek niż akcjami małych podmiotów. Płynność rynku była
ograniczana również przez to, że część akcji, posiadanych przez podmioty o długim horyzoncie
inwestycyjnym (np. inwestorów strategicznych, fundusze emerytalne) była de facto wyłączona
z obrotu.
Dane PwC259 wskazują, że pod względem liczby pierwotnych ofert akcji GPW uplasowała się na
czwartym miejscu w Europie, a pod względem ich wartości na ósmym miejscu (wykres 5.2.21).
Do obrotu na rynkach GPW wprowadzano głównie akcje małych spółek. Średnia wartość
pierwotnej oferty akcji na tych rynkach w 2014 r. spadła do 8,9 mln euro, z 21,0 mln euro
w 2013 r. Kolejny rok z rzędu było to znacznie mniej niż na innych rynkach europejskich, gdzie
średnia ta wyniosła 131,1 mln euro260.
Wykres 5.2.21. Pierwotne oferty akcji na wybranych europejskich rynkach zorganizowanych
w 2014 r.
mld EUR
25
20

150
19,4

120

15

90
10,5

10

60
4,5

5

4,5

3,6

2,6

1,6

30
0,3

Wartość ofert - lewa oś

GPW

Oslo Bors

Borsa Italiana

Deutsche Boerse

BME

NASDAQ OMX NE

NYSE Euronext

0

LSE Group

0

Liczba ofert - prawa oś

Uwaga: dane obejmują łączną wartość i liczbę pierwotnych ofert akcji w trybie publicznym i niepublicznym na
wszystkich rynkach prowadzonych przez daną giełdę, z wyłączeniem przeniesień obrotu akcjami z jednego
rynku na drugi.
Źródło: IPO Watch Europe Annual Review 2014, PwC.

Średnia kapitalizacja spółek notowanych na giełdach europejskich uwzględnia rynki ujęte w tabeli 5.2.12.
z pominięciem GPW.
259 Na podstawie raportu PwC: IPO Watch Europe Annual Review 2014, dostępnego na stronie: http://www.pwc.pl/
pl/ipo-watch-europe/index.jhtml
260 Średnia wartość pierwotnych ofert akcji na europejskich rynkach zorganizowanych została wyliczona dla
rynków wymienionych na wykresie 5.2.21 z wyłączeniem GPW, zgodnie z metodyką opisaną pod tym
wykresem.
258

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2014 r.

263

Rynki finansowe

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 przez emisję instrumentów udziałowych (tabela 5.2.13).
W 2014 r., pomimo poprawy wyników finansowych spółek notowanych na Głównym Rynku
GPW, indeks WIG nie zmienił się istotnie. WIG20 spadł o 3,5%, co nie odbiegało istotnie od
trendów obserwowanych na rynkach akcji innych krajów uznawanych za gospodarki
wschodzące (wykres 5.2.22). Negatywne nastawienie inwestorów w odniesieniu do tych rynków
wynikało m.in. z wolniejszego niż oczekiwano tempa wzrostu PKB w największych ze
wspomnianych krajów oraz tendencji deflacyjnych w światowej gospodarce.
Negatywny wpływ na ceny akcji na GPW mogły mieć również zmiany w funkcjonowaniu OFE.
Inwestycjom w te instrumenty nie sprzyjała niepewność co do skali ograniczenia napływu
nowych składek do tych funduszy261. Ponadto po liberalizacji z początkiem 2014 r. limitów
inwestycji zagranicznych OFE, fundusze te stopniowo przebudowywały strukturę portfeli,
preferując bardziej płynne inwestycje na rynkach zagranicznych względem zaangażowania
w akcje notowane na GPW. W okresie od końca 2013 r. do końca 2014 r. zaangażowanie OFE
w akcje spółek notowanych na GPW spadło o 2,1% (2,5 mld zł), natomiast w akcje notowane na
rynkach zagranicznych wzrosło o 32,5% (1,4 mld zł).
Tabela 5.2.13. Główny Rynek GPW w latach 2011-2014
2011
1

2012

2013

2014

Kapitalizacja na koniec roku (w mld zł)

642,9

734,0

840,8

1 253,0

- w tym spółek krajowych

446,2

523,4

593,5

591,2

Relacja kapitalizacji spółek krajowych do PKB (w %)

28,7

32,4

35,7

34,2

Liczba spółek na koniec roku

426

438

450

471

- w tym spółek zagranicznych

39

43

47

51

Liczba pierwotnych ofert publicznych (initial public offering – IPO)

38

19

23

28

Wartość IPO (w mld zł)

8,5

3,4

5,1

1,3

Liczba spółek wycofanych z obrotu

12

7

11

8

43,0

46,0

47,1

48,0

37 595,44

47 460,59

51 284,25

51 416,08

Relacja wartości akcji w wolnym obrocie do kapitalizacji spółek
krajowych (w %)
Indeks WIG na koniec roku (w pkt)
Stopa zwrotu z indeksu WIG (w %)

-20,8

26,2

8,1

0,3

Liczba rachunków papierów wartościowych na koniec roku (w tys.)

1 501

1 515

1 511

1 453

1

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

Źródło: Bloomberg, GPW, GUS, KDPW, KNF.
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Indeks sWIG80 spadł w 2014 r. o 15,5% (wykres 5.2.22). Ujemne saldo wpłat i umorzeń tytułów
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych akcji krajowych małych i średnich spółek wymuszało
sprzedaż akcji z tego indeksu przez te fundusze, co przy niskiej płynności rynku wtórnego
skutkowało silnymi spadkami cen tych instrumentów.
W kierunku wzrostu zmienności cen akcji na GPW oddziaływały wydarzenia na Ukrainie
i związane z nimi relacje UE z Rosją oraz kryzys walutowy w Rosji. Dla wielu spółek, których
akcje są notowane na GPW, wspomniane państwa były bowiem ważnym odbiorcą
eksportowanych towarów.

Wykres 5.2.22. Wybrane indeksy giełdowe w latach 2013-2014
pkt
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Uwaga: szeregi zostały znormalizowane do 100 pkt na 31 grudnia 2013 r.
Źródło: Bloomberg.

Wartość spółek krajowych i zagranicznych (w tym notowanych na zasadzie dual listing)
zwiększyła się w 2014 r. o 49,0% i na koniec grudnia wyniosła 1 bln 253 mld zł. Tak silny jej
wzrost wynikał przede wszystkim z wprowadzenia do obrotu akcji nowych podmiotów (wykres
5.2.23), w szczególności zagranicznego banku – Santander. Kapitalizacja tej instytucji na koniec
2014 r. wyniosła 382,6 mld zł, czyli ponad 30% kapitalizacji całego Głównego Rynku GPW.
Kapitalizacja spółek krajowych osiągnęła 591,2 mld zł, a jej relacja do PKB Polski (34,2%) była
o 1,5 pkt proc. niższa niż na koniec 2013 r.
Na koniec 2014 r. na Głównym Rynku GPW notowano akcje 471 spółek, czyli o 21 więcej niż rok
wcześniej. W analizowanym okresie do obrotu wprowadzono akcje 28 spółek, w tym pięciu
podmiotów zagranicznych. Wartość tych spółek, liczona według cen akcji z końca grudnia,
wyniosła 424,4 mld zł (z czego ponad 90% stanowiła wartość wspomnianego banku Santander).
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Wykres 5.2.23. Dekompozycja zmian kapitalizacji Głównego Rynku GPW w latach 2011-2014
500

mld zł

400

300
424,4

200
100

29,8
-3,2

0

7,0

85,1
7,8
-6,3

72,4

4,6

35,2
-5,5

4,7

- 3,9
- 11,3

3,0

-187,2

-100
-200

2011

2012

Wycofywanie dotychczas notowanych spółek z obrotu
Wprowadzanie akcji nowych spółek na rynek

2013

2014

Nowe emisje akcji przez spółki notowane na GPW
Zmiany cen akcji

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 za 2011 r.
Źródło: opracowano na podstawie danych Bloomberg, GPW, KDPW i WFE.

Tak jak w poprzednich latach, dotychczasowi udziałowcy częściej wykorzystywali oferty
pierwotne do zmniejszania zaangażowania w akcjonariacie spółek niż do pozyskiwania kapitału
na rozwój spółki. Wartość akcji sprzedanych w ramach IPO na Głównym Rynku GPW przez ich
dotychczasowych właścicieli wyniosła w 2014 r. 0,9 mld zł. Dane GPW i KDPW wskazują, że
przez emisje akcji w ofertach pierwotnych spółki krajowe i zagraniczne pozyskały w 2014 r. na
tym rynku zaledwie 0,4 mld zł, czyli o 38,2% mniej niż rok wcześniej (wykres 5.2.24). Zmniejszyła
się również wartość emisji tych instrumentów przez spółki już obecne na Głównym Rynku GPW
(secondary public offering – SPO). W 2014 r. wyniosła ona 3,0 mld zł, wobec 4,7 mld zł rok
wcześniej. Spadek wartości akcji sprzedanych w IPO oraz SPO był konsekwencją nie tylko
mniejszej skali przygotowywanych przez przedsiębiorstwa emisji, ale również mniejszego
zainteresowania inwestorów nabywaniem tych instrumentów. Mniejszy popyt zgłaszały m.in.
OFE, które w poprzednich latach aktywnie uczestniczyły we wspomnianych ofertach.
Wykres 5.2.24. Emisje akcji na Głównym Rynku GPW w latach 2011-2014
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Źródło: GPW, KDPW.
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Pozyskując kapitał z Głównego Rynku GPW, spółki przeprowadziły 14 emisji praw do akcji oraz
4 emisje praw poboru262. Ponadto z obrotu na Głównym Rynku GPW wycofano akcje 8 spółek, co
przełożyło się na zmniejszenie kapitalizacji Głównego Rynku GPW o 3,9 mld zł. Przyczynami
wycofania z obrotu były: decyzja akcjonariuszy o zniesieniu dematerializacji akcji (4), upadłość
likwidacyjna (2), fuzja (1) oraz anulowanie akcji (1).
W 2014 r. spadły obroty akcjami i PDA na Głównym Rynku GPW. W porównaniu z poprzednim
rokiem wartość wszystkich transakcji (sesyjnych i pakietowych) tymi instrumentami zmniejszyła
się o 9,1% (tabela 5.2.14). Wpływ na to mogły mieć m.in. brak ofert prywatyzacyjnych spółek
Skarbu Państwa. W rezultacie w 2014 r. relacja wartości rocznych obrotów netto akcjami i PDA
do kapitalizacji spółek krajowych na koniec grudnia, będąca jednym ze wskaźników płynności
rynku akcji, zmniejszyła się o 3,8 pkt proc.
Tabela 5.2.14. Obroty akcjami i PDA na Głównym Rynku GPW w latach 2011-2014
2011

2012

2013

2014

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

268,1

202,9

256,1

232,9

- z tego obroty sesyjne (w mld zł)

250,6

187,6

220,2

205,3

- średnio na sesję (w mln zł)

1 068,3

814,8

1 036,8

935,2

Średnia liczba transakcji na sesję

55 343

46 374

51 918

55 517

60,1

38,8

43,2

39,4

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.

Inwestorzy przeprowadzili około 13,8 mln transakcji sesyjnych, czyli o 7,8% więcej niż
w poprzednim roku. Jednocześnie z powodu niższej aktywności inwestorów zagranicznych

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 akcjonariuszom na nabycie akcji nowej emisji z zachowaniem
dotychczasowego udziału w kapitale spółki.
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i krajowych inwestorów instytucjonalnych, liczba transakcji pakietowych spadła w 2014 r. do
3,4 tys. z 3,9 tys. w 2013 r.
Na koniec 2014 r. na Głównym Rynku GPW notowano 31 serii certyfikatów inwestycyjnych
wyemitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte oraz trzy serie tytułów uczestnictwa
ETF (mających naśladować indeksy WIG20, S&P 500, DAX). W 2014 r. wartość obrotów tymi
instrumentami wyniosła, odpowiednio, 74,7 mln zł i 103,0 mln zł. Aktywność inwestorów na
rynku wtórnym certyfikatów inwestycyjnych zależy przede wszystkim od wartości tych
instrumentów pozostających w obrocie, częstotliwości i zmienności ich wyceny oraz 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.
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. Niska
płynność rynku NewConnect (tabela 5.2.15) coraz bardziej zniechęcała jednak nowych
inwestorów do angażowania się w akcjonariat notowanych na nim spółek. Sprzedaż nawet
niewielkich pakietów akcji, przy tak niskiej płynności rynku wtórnego, powodowała duży
spadek cen tych instrumentów.
Tabela 5.2.15. Podstawowe wskaźniki rynku NewConnect w latach 2011-2014
2011

2012

2013

2014

Kapitalizacja na koniec roku (w mln zł)

8 488

11 088

11 028

9 122

- w tym spółek krajowych

8 384

10 805

10 445

8 752

351

429

445

431

Liczba spółek na koniec roku
Liczba pierwotnych ofert akcji
Wartość NCIndex na koniec roku (w pkt)

172

89

42

22

416,2

332,6

366,0

290,4

Stopa zwrotu z NCIndex (w %)

-34,4

-20,1

10,1

-20,7

Wartość obrotów netto akcjami i PDA w roku (w mln zł)

1 954

1 303

1 226

1 435

7,8

5,2

5,0

5,8

Średnia liczba transakcji na sesję

4 311

3 106

2 916

3 474

Średnia wartość pojedynczej transakcji (w zł)

1 806

1 685

1 702

1 659

Średnia wartość obrotów netto akcjami i PDA na sesję (w mln zł)

Źródło: GPW.

Ponadto wpływ na ceny akcji na rynku NewConnect mogły mieć zmiany w funkcjonowaniu
OFE.
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zdematerializowane akcje niebędące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym (na koniec
2013 r. OFE posiadały akcje notowane na rynku NewConnect o wartości 306,7 mld zł). Do 1 lipca
2014 r. fundusze te miały dostosować swoje statuty do wspomnianych przepisów263. W rezultacie
utraciły zatem możliwość inwestowania na rynku NewConnect i zmuszone były do sprzedaży
akcji tych spółek, które nie podjęły decyzji o przeniesieniu notowań tych instrumentów na
Główny Rynek GPW.
Wspomniane czynniki wpłynęły na osiągnięcie przez indeks NCIndex pod koniec 2014 r.
historycznego minimum (wykres 5.2.25). Silny spadek obserwowano także w przypadku indeksu
NCIndex30, grupującego najbardziej płynne spółki notowane na rynku NewConnect.
Wykres 5.2.25. Indeksy rynku NewConnect w latach 2013-2014
pkt
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Uwaga: szeregi zostały znormalizowane do 100 pkt na 31 grudnia 2013 r.
Źródło: Bloomberg.

W 2014 r. na spadek kapitalizacji rynku NewConnect, oprócz zmian cen akcji notowanych na nim
spółek, wpłynęło wycofanie z obrotu instrumentów udziałowych aż 36 emitentów. Dziesięciu
z nich przeniosło akcje na Główny Rynek GPW, co mogło wynikać m.in. z chęci utrzymania OFE
w swoim akcjonariacie. W przypadku pozostałych emitentów przyczynami wycofania akcji
z obrotu były najczęściej upadłość likwidacyjna (7) lub wykluczenie przez organizatora obrotu ze
względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa obrotu (9). Pod względem liczby debiutów rynek
NewConnect znalazł się na trzecim miejscu w Europie wśród alternatywnych systemów obrotu
objętych raportem PwC IPO Watch Europe Annual Review. Z kolei uwzględniając wartości
debiutów zajął miejsce dziesiąte, czyli ostatnie wśród rynków, na których wprowadzono do

Zgodnie z art. 29 ust. 2 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) do 1 marca 2014 r. OFE mogły jednak złożyć do KNF wnioski o wydanie zezwolenia na przedłużenie
terminu dostosowania swoich statutów w tym zakresie.
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obrotu akcje nowych spółek. Według danych KDPW w 2014 r. wartość emisji nowych akcji na
NewConnect wyniosła 295,7 mln zł, z czego 27,2 mln zł przypadało na akcje sprzedawane
w ofertach pierwotnych. Średnia wartość tych ofert na wspomnianym rynku, obejmujących nowe
emisje akcji oraz akcje starych emisji sprzedawane przez ich dotychczasowych właścicieli,
wyniosła 2,3 mln zł.
Spółki wprowadzające akcje na NewConnect przeprowadzały wyłącznie emisje w trybie oferty
niepublicznej, czyli oferty kierowanej do wybranych inwestorów. Przy tego rodzaju emisjach 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 2014 r. w przypadku jednej ze spółek
wyniosła zaledwie 150 tys. zł. Takie emisje nie sprzyjały płynności rynku NewConnect i budowie
jego wizerunku jako źródła kapitału na rozwój przedsiębiorstwa. Warte rozważenia byłoby
zatem ustanowienie minimalnej wartości akcji danej spółki, które miałyby być wprowadzone do
obrotu na tym rynku.
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 niską aktywność inwestorów na rynku wtórnym. W 2014 r., pomimo wzrostu
obrotów netto akcjami i PDA, ich relacja do kapitalizacji NewConnect na koniec grudnia
wyniosła zaledwie 15,7% i była o 23,7 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. Wskaźnik free float spółek krajowych
notowanych na NewConnect spadł do 19,0% (z 24,0% na koniec 2013 r.).
Uczestnicy rynków instrumentów udziałowych organizowanych przez GPW
Według danych NBP na koniec 2014 r. główną grupą inwestorów w segmencie akcji i PDA na
rynkach organizowanych przez GPW (Głównym Rynku GPW i NewConnect) były podmioty
krajowe264. Ich udział w kapitalizacji spółek krajowych, których akcje były notowane na tych
rynkach, wyniósł 53,5%. Wśród wspomnianych podmiotów najważniejszą grupę stanowili

Dane dotyczące zaangażowania nierezydentów obejmują wszystkie instrumenty udziałowe, w tym te, które
były zarejestrowane w KDPW, a nie zostały wprowadzone do obrotu na rynkach zorganizowanych.
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inwestorzy instytucjonalni, głównie OFE i fundusze inwestycyjne. Na koniec 2014 r. OFE
utrzymywały w swych portfelach akcje emitentów krajowych notowane na rynkach
organizowanych przez GPW265 o wartości 112,1 mld zł (114,3 mld zł rok wcześniej), przy czym
w ciągu roku w ujęciu netto kupiły takie instrumenty za zaledwie 0,2 mld zł, wobec 14,5 mld zł
w 2013 r. Wartość akcji i PDA emitentów krajowych znajdujących się w portfelach funduszy
inwestycyjnych wyniosła 30,8 mld zł.
Istotnym akcjonariuszem spółek notowanych na rynkach zorganizowanych był także Skarb
Państwa. Na koniec 2014 r. wartość rynkowa posiadanych przez niego akcji w spółkach
publicznych wyniosła 97,6 mld zł. Duże zaangażowanie Skarbu Państwa wynikało ze sposobu
prywatyzacji spółek za pośrednictwem GPW. Z reguły wprowadza on 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 2014 r. nierezydenci nabyli w ujęciu netto akcje i PDA za 11,6 mld zł (wykres 5.2.26), co
przyczyniło się do wzrostu wartości ich portfela oraz udziału w kapitalizacji spółek notowanych
na rynkach organizowanych przez GPW (wykres 5.2.27). W strukturze wspomnianego portfela
dominowały akcje spółek należących do indeksu WIG20 (64,2%). Wśród nierezydentów
przeważali inwestorzy strategiczni. Na koniec 2014 r. mieli oni 58-procentowy udział
w zaangażowaniu podmiotów zagranicznych.
Wykres 5.2.26. Zmiana zaangażowania inwestorów zagranicznych w akcje i PDA spółek
krajowych notowanych na rynkach zorganizowanych GPW w latach 2011-2014
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Źródło: NBP.

Na koniec 2014 r. dwa OFE, korzystając ze wspomnianych przepisów przejściowych, nadal posiadały akcje
spółek notowanych na rynku NewConnect.
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Wykres 5.2.27. Udział inwestorów zagranicznych w kapitalizacji spółek krajowych notowanych
na rynkach zorganizowanych GPW w latach 2011-2014
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Źródło: NBP.

Zmiany w strukturze podmiotowej sesyjnych obrotów akcjami i PDA na Głównym Rynku GPW
stanowiły kontynuację tendencji obserwowanych w poprzednich latach. Najaktywniejsi nadal
byli inwestorzy zagraniczni, którzy zawarli transakcje o wartości 100,2 mld zł, a ich udział
w obrotach brutto wspomnianymi instrumentami na Głównym Rynku GPW był najwyższy
w historii tego rynku. Krajowi inwestorzy instytucjonalni, będący drugą najaktywniejszą grupą
uczestników tego rynku, zawarli transakcje o wartości 78,1 mld zł. Udział inwestorów
indywidualnych w obrotach akcjami i PDA w 2014 r. osiągnął historyczne minimum (wykres
5.2.28). Wartość operacji przeprowadzonych przez tę grupę inwestorów wyniosła zaledwie
26,9 mld zł. Na spadek zainteresowania inwestorów indywidualnych zawieraniem transakcji na
Głównym Rynku GPW mógł wpłynąć m.in. brak ofert prywatyzacyjnych Skarbu Państwa.
Inwestorzy indywidualni byli natomiast dominującą grupą uczestników rynku NewConnect
(wykres 5.2.28). 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 podmiotów
notowanych na Głównym Rynku GPW. Krajowi inwestorzy instytucjonalni i inwestorzy
zagraniczni zainteresowani są głównie akcjami spółek o dużej kapitalizacji i dobrej sytuacji
finansowej. Istotna jest dla nich również płynność rynku papierów wartościowych, ułatwiająca
wyjście z inwestycji. Z tych powodów rynek NewConnect nie był dla nich tak atrakcyjny jak
Główny Rynek GPW.
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Wykres 5.2.28. Udział poszczególnych grup inwestorów w obrotach sesyjnych na rynkach akcji
i PDA organizowanych przez GPW w latach 2011-2014
A. Główny Rynek GPW
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5.3. Kasowy rynek walutowy
W 2014 r. średnie dzienne obroty na globalnym kasowym rynku złotego nieznacznie wzrosły
i wyniosły ponad 10,5 mld USD. Podobnie jak w poprzednich latach, wielkość i struktura
obrotów tego rynku były determinowane przede wszystkim przez transakcje nierezydentów –
głównie banków inwestycyjnych i funduszy hedgingowych. Na ich aktywność oddziaływał m.in.
dysparytet stóp procentowych występujący między Polską a krajami rozwiniętymi, zachęcający
do stosowania strategii carry trade.
Zdecydowana większość transakcji na kasowym rynku złotego była zawierana między
nierezydentami (na rynku offshore). Operacje z udziałem banków krajowych stanowiły tylko
około 16% obrotów. Na rynku krajowym przeważały transakcje z bankami zagranicznymi oraz
krajowymi podmiotami niefinansowymi. Główną parą walutową na kasowym rynku złotego
była para EUR/PLN, odpowiadająca za ponad 75% obrotów na tym rynku. Kurs złotego
względem euro w 2014 r. był stabilny. Jego zmienność utrzymywała się na poziomie niższym niż
w okresie poprzedzającym zaburzenia na światowych rynkach finansowych w 2008 r.
Wielkość i uczestnicy rynku
Na podstawie danych NBP, Banku Rozrachunków Międzynarodowych i Banku Anglii można
szacować, że średnie dzienne obroty netto na globalnym kasowym rynku złotego (rynek krajowy
i offshore) wynosiły w poszczególnych miesiącach 2014 r. od 8,5 do 12,5 mld USD. Średnio były
zatem o około 10% wyższe niż w 2013 r. Ponad 80% wartości transakcji na rynku złotego
przypadało na operacje między nierezydentami. Głównym ośrodkiem dokonywania transakcji
wymiany złotego był Londyn – około 60% obrotów na rynku offshore złotego stanowiły transakcje
zawierane z działającymi tam bankami. Średnie dzienne obroty na rynku londyńskim wyniosły
w 2014 r. około 5,1 mld USD i były przeciętnie o około 12% wyższe niż w 2013 r. (tabela 5.3.1).
Tabela 5.3.1. Średnie dzienne obroty na kasowym rynku złotego w kwietniu i październiku
w latach 2012-2014 (w mld USD)

Globalny rynek złotego, w tym:

Kwiecień

Październik

Kwiecień

Październik

Kwiecień

Październik

2012

2012

2013

2013

2014

2014

9,43

9,03

10,76

8,75

8,73

- rynek krajowy

1,52

1,77

1,76

1,41

1,67

1,76

- rynek offshore, w tym:

7,91

7,26

9,00

7,34

7,06

10,73

5,57

5,11

4,97

4,23

4,08

6,19

- rynek londyński

12,49

Źródło: opracowano na podstawie danych Banku Anglii, Banku Rozrachunków Międzynarodowych i NBP.

Dane Banku Anglii wskazują, że najważniejszymi uczestnikami londyńskiego rynku złotego były
banki oraz niebankowe instytucje finansowe. 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, przeprowadzały operacje o charakterze spekulacyjnym na dużą
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skalę, w tym również z wykorzystaniem algorytmów generujących zlecenia kupna i sprzedaży
(algorithmic trading). Ponadto podmioty te zajmowały się obsługą zagranicznych niebankowych
instytucji

finansowych. Banki

zagraniczne oferowały

im

zautomatyzowane platformy

transakcyjne oraz dodatkowe usługi związane z obsługą transakcji walutowych. Odbiorcami tych
usług były głównie fundusze hedgingowe oraz inni inwestorzy instytucjonalni. Instytucje te,
realizując swoje strategie spekulacyjne, często wykorzystywały limity kredytowe banków
inwestycyjnych udostępniane im w ramach usługi prime brokerage. W 2014 r. ponad 30%
transakcji zawartych na londyńskim rynku złotego zostało zrealizowanych z wykorzystaniem
banku działającego jako prime broker.
Taka struktura uczestników rynku złotego powodowała, że jego płynność była w głównej mierze
determinowana przez sytuację na światowych rynkach finansowych. Czynnikiem, który mógł
wpływać na spadek aktywności nierezydentów na rynku złotego w I połowie roku, było
rozpoczęte w styczniu 2014 r. stopniowe ograniczanie przez Rezerwę Federalną skali programów
zasilania w płynność. Ponadto na skutek obniżek stóp procentowych NBP dokonanych w 2013 r.
istotnie zmniejszył się dysparytet stóp procentowych występujący między Polską a krajami
rozwiniętymi, ograniczając korzyści odnoszone ze stosowania popularnej wśród inwestorów
zagranicznych strategii carry trade. W II połowie roku obserwowano istotny wzrost płynności na
światowym rynku walutowym, który przełożył się na zwiększenie obrotów na rynku złotego.
Mogła się do tego przyczyniać wzmożona aktywność niebankowych instytucji finansowych
(w szczególności funduszy hedgingowych oraz innych podmiotów stosujących strategie
algorithmic trading), odzwierciedlona m.in. w istotnym wzroście udziału transakcji realizowanych
na rynku londyńskim z wykorzystaniem usługi prime brokerage.
Na krajowym kasowym rynku złotego, na którym przynajmniej jedną ze stron transakcji jest
bank działający w Polsce, średnie dzienne obroty w 2014 r. wyniosły około 5,5 mld zł i były
o około 9% wyższe niż w 2013 r. Rynek ten był największym spośród lokalnych rynków walut
krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Wartość transakcji realizowanych na krajowym rynku
złotego była większa niż na rynkach korony czeskiej i forinta, odpowiednio, o 314% i 92%
(tabela 5.3.2).
Blisko połowę transakcji na krajowym rynku złotego stanowiły operacje między bankami – ich
średnia dzienna wartość wyniosła około 2,7 mld zł. Dominowały transakcje z podmiotami
zagranicznymi,

stanowiące

ponad

90%

obrotów

netto

na

rynku

międzybankowym

(wykres 5.3.1). Instytucje te zajmowały głównie krótkoterminowe pozycje w złotym w celach
spekulacyjnych. Z kolei banki krajowe przeprowadzały transakcje z podmiotami zagranicznymi
w dużej mierze 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 2014 r. około 250 mln zł, co stanowiło
niespełna 1% obrotów netto na globalnym rynku złotego.
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Tabela 5.3.2. Średnie dzienne obroty na krajowym kasowym rynku walutowym złotego, korony
czeskiej i forinta w 2014 r. (w mln USD)
Złoty

Korona czeska

Forint

Obroty ogółem, w tym:

1 758,8

424,5

918,1

- transakcje EUR/waluta krajowa

1 277,1

369,7

739,6

- transakcje USD/waluta krajowa

373,8

39,7

118,3

Uwaga: dane dla korony czeskiej na podstawie transakcji zarejestrowanych w styczniu, kwietniu, lipcu
i październiku 2014 r.
Źródło: dane Narodowego Banku Czech, Narodowego Banku Węgier i NBP.

Transakcje związane ze sferą realną gospodarki stanowiły niewielki odsetek obrotów na
globalnym rynku złotego. Dane Banku Anglii wskazują, że udział operacji z podmiotami
niefinansowymi w obrotach na londyńskim rynku złotego wynosił około 3%. Transakcje z tymi
podmiotami miały dużo większe znaczenie w Polsce. W 2014 r. ich średnia dzienna wartość
wyniosła 1,8 mld zł, co stanowiło 33% obrotów netto na krajowym rynku złotego.
Wykres 5.3.1. Miesięczne obroty netto na krajowym międzybankowym rynku złotego w latach
2011-2014
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Źródło: dane NBP pozyskane od grupy banków najbardziej aktywnych na krajowym rynku finansowym.

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 okresach podwyższonej awersji do ryzyka.
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Przez niemal cały 2014 r. kurs EUR/PLN był stabilny i kształtował się w przedziale 4,10–4,25 zł za
euro (wykres 5.3.2). Wyraźna deprecjacja złotego względem euro, która nastąpiła w II połowie
grudnia 2014 r. przy małej płynności rynku, była związana z osłabieniem się walut rynków
wschodzących wywołanym kryzysem walutowym w Rosji. Zmienność historyczna kursu
EUR/PLN utrzymywała się na poziomie niższym od obserwowanego przed wystąpieniem
zaburzeń na światowych rynkach finansowych w 2008 r. (wykres 5.3.3). Wyższa zmienność
kursu USD/PLN niż kursu EUR/PLN wynikała bezpośrednio z obserwowanego wzrostu
determinowanej przez czynniki globalne zmienności kursu EUR/USD. Odmienne perspektywy
dotyczące tempa wzrostu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych i strefie euro oraz działania
podejmowane w związku z tym przez Rezerwę Federalną i EBC przyczyniały się do osłabiania
się euro względem dolara amerykańskiego, szczególnie w II połowie 2014 r. Przełożyło się to na
wyraźny wzrost kursu USD/PLN w tym okresie.
Wykres 5.3.2. Kurs złotego do euro i dolara amerykańskiego w latach 2011-2014
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Źródło: Thomson Reuters.

Wykres 5.3.3. Trzymiesięczna zmienność historyczna kursów EUR/PLN, USD/PLN i EUR/USD
w latach 2008-2014
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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.
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Struktura rynku
Na rynku kasowym złotego, podobnie jak na rynkach innych walut Europy ŚrodokowoWschodniej, dominowały transakcje wymiany na euro. Dane Banku Anglii wskazują, że w 2014 r.
udział operacji EUR/PLN w obrotach na londyńskim rynku złotego wynosił blisko 80%. Drugą
najważniejszą parą walutową była para USD/PLN, która odpowiadała za około 20% obrotów na
tym rynku. Transakcje te były szczególnie popularne wśród niebankowych instytucji
finansowych spoza UE, które finansowały się głównie w USD.
Operacje wymiany złotego na euro stanowiły około 73% obrotów na krajowym kasowym rynku
złotego, a udział operacji USD/PLN wynosił ponad 21%. Na rynku międzybankowym, na którym
dominowały transakcje z bankami zagranicznymi, odsetek operacji EUR/PLN był jeszcze
większy i wynosił ponad 80% (wykres 5.3.4). Wymiana EUR/PLN przeważała również
w strukturze walutowej transakcji na rynku klientowskim w Polsce (ponad 60% ich wartości).
Niespełna 30% obrotów w tym segmencie rynku przypadało na transakcje USD/PLN. Udziały te
wynikały w dużej mierze ze struktury walutowej handlu zagranicznego Polski i bezpośrednich
inwestycji zagranicznych, w której przeważają płatności w euro.
Na krajowym rynku walutowym dokonywano także kasowych transakcji wymiany walut
obcych na waluty obce. W 2014 r. średnie dzienne obroty w tym segmencie rynku wzrosły
o około 8% do prawie 2,4 mld zł. Dominowały operacje międzybankowe – ich średnia dzienna
wartość wyniosła 2,2 mld zł, z czego ponad 55% 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).
Wykres 5.3.4. Struktura walutowa operacji wymiany złotego zawieranych na krajowym rynku
międzybankowym w latach 2011-2014
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Źródło: dane NBP pozyskane od grupy banków najbardziej aktywnych na krajowym rynku finansowym.
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Infrastruktura rynku
Na krajowym rynku międzybankowym około 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). Warunki
transakcji relatywnie rzadko ustalano telefonicznie lub za pośrednictwem brokera głosowego.
Standardowa wartość transakcji zawieranych na krajowym międzybankowym rynku złotego
wynosiła 1-3 mln euro i USD, odpowiednio dla relacji EUR/PLN i USD/PLN. Na rynku
londyńskim była ona wyższa (5-10 mln euro i USD). Wysoka płynność tego rynku umożliwiała
zawieranie transakcji także o wyższych nominałach bez wywierania wpływu na kurs złotego.
W systemie Reuters Spot Matching dokonywano głównie operacji o kwotach 1 i 2 mln euro
i USD.
Na rynku klientowskim około 50% transakcji zawierano telefonicznie. Popularne w tym
segmencie rynku były również elektroniczne platformy transakcyjne prowadzone przez
pojedyncze banki. Ze wspomnianych platform, poza średnimi i dużymi przedsiębiorstwami,
coraz częściej korzystały mniejsze podmioty oraz zamożni klienci detaliczni. Banki krajowe
zawierały transakcje z tymi kontrahentami również za pośrednictwem elektronicznych systemów
konwersacyjnych.
Duże znaczenie dla funkcjonowania światowego rynku walutowego, w tym rynku złotego, mogą
mieć inicjatywy mające na celu uregulowanie procesu wyznaczania benchmarków walutowych.
We wrześniu 2014 r. FSB opublikowała rekomendacje, mające na celu poprawę wiarygodności
oraz wartości informacyjnej tych benchmarków (ramka 5.3.1).

Ramka 5.3.1. Benchmarki walutowe
Najważniejsze benchmarki walutowe
Najczęściej wykorzystywanymi benchmarkami walutowymi na świecie są kursy uzyskiwane
w ramach odbywającego się o godz. 16:00 GMT fixingu na rynku walutowym w Londynie (tzw. fixing
WMR). Jego administratorami są WM Company oraz Thomson Reuters. Kursy fixingu WMR są
wyznaczane dla rynku kasowego (159 par walutowych, w tym EUR/PLN), rynku outright forward (81
par walutych, w tym USD/PLN) oraz dla transakcji forward z rozliczeniem różnicowym (11 par
walutowych). W 2014 r. dla 21 najbardziej płynnych walut (w tym złotego) kursy fixingu rynku
kasowego były ustalane na podstawie kwotowań oraz rzeczywistych transakcji zawieranych na
platformach Thomson Reuters Matching, EBS oraz Currenex w ciągu 30 sekund poprzedzających i 30
sekund następujących po godzinie 16.00 GMT. W każdej sekundzie wspomnianego okresu z platform
tych pobierany był kurs ostatniej transakcji, który stanowił kurs bid albo offer dla danej sekundy oraz
najlepsze kwotowania bid i offer. Różnica między tymi kwotowaniami tworzyła spread, który następnie
był dodawany albo odejmowany od kursu transakcyjnego, aby uzyskać drugi kurs (odpowiednio offer
albo bid) w danej sekundzie. Z tak utworzonych kursów bid i offer wyznaczane były mediany, których
średnia stanowiła kurs mid fixingu WMR. W przeciwieństwie do niektórych stawek referencyjnych
rynku pieniężnego (np. LIBOR, EURIBOR) jest to zatem benchmark transakcyjny.
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Kursy fixingu WMR są stosowane głównie przez podmioty finansowe. Stanowią one podstawę
wyceny wielu instrumentów pochodnych oraz umów finansowych. Są one także wykorzystywane
przy obliczaniu indeksów rynku kapitałowego bazujących na wartości aktywów nominowanych
w różnych walutach (np. FTSE100, MSCI EM). Z tego względu fixing ten ma bardzo duże znaczenie
dla podmiotów zarządzających pasywnie aktywami (np. funduszy ETF). Instytucje te dla jak
najlepszego odwzorowania indeksu często korzystają ze zleceń kupna lub sprzedaży walut po kursach
fixingu.
Duże znaczenie wspomnianego benchmarku oraz wysoka wartość transakcji realizowanych po
kursach fixingu przyczyniają się do znacznego zwiększenia obrotów bezpośrednio przed i po godzinie
16.00 czasu londyńskiego. Zgłaszany przez wiele podmiotów silny popyt na usługę realizacji zleceń po
kursach fixingu generuje istotne ryzyko dla animatorów rynku i może powodować zaburzenia
w funkcjonowaniu rynku walutowego. Zlecenia takie są bowiem przyjmowane z nieznanym kursem
realizacji. Ponadto są one często wykonywane po kursach mid, co ogranicza animatorom rynku
możliwość zabezpieczenia się przed ryzykiem rynkowym. Przyczynia się to do powstawania silnej
pokusy nadużycia i zwiększa ryzyko manipulacji przez animatorów rynku kursami fixingu w taki
sposób, aby odnieść korzyści z tytułu realizacji zleceń po tych kursach.
Często wykorzystywanymi benchmarkami walutowymi są również kursy walutowe banków
centralnych. EBC publikuje codziennie o 14.15 kursy euro względem 32 walut, w tym złotego. NBP,
korzystając z kwotowań banków krajowych, codziennie między 11.45 a 12.15 oblicza średnie kursy
wymiany złotego względem euro i dolara amerykańskiego, a następnie na ich podstawie określa kursy
wymiany złotego względem 33 innych walut i jednostek rozliczeniowych. Wspomniane benchmarki są
szeroko stosowane, zarówno w ramach sektora publicznego (np. przy publikacji danych
statystycznych, określania wartości zadłużenia zagranicznego), jak i poza nim. Większość umów
zawieranych przez przedsiębiorstwa niefinansowe jest wycenianych według kursów publikowanych
przez banki centralne. Ponadto kursy te są wykorzystywane do określania wartości bilansowej
aktywów i pasywów nominowanych w walutach obcych oraz do ewidencjonowania różnic
kursowych powstałych przy rozliczaniu transakcji handlowych.
Rekomendacje FSB w sprawie benchmarków walutowych
W związku z ujawnieniem manipulacji londyńskim fixingiem walutowym WMR 1 FSB przeprowadziła
w 2014 r. konsultacje publiczne dotyczące potencjalnych rozwiązań, które poprawiłyby wiarygodność
benchmarków walutowych. FSB przeanalizowała także proces wyznaczania najważniejszych
benchmarków walutowych oraz wpływ, jaki wskaźniki te mają na światowy rynek walutowy.
Rezultatem tych prac była publikacja raportu w sprawie benchmarków walutowych 2. Raport FSB
zawiera rekomendacje mające na celu zwiększenie transparentności procesu wyznaczania tych
wskaźników i zmniejszenie ryzyka manipulacji nimi, a w rezultacie poprawę ich wartości
informacyjnej. Dokument ten jest spójny z podejmowanymi w ostatnim czasie na szczeblu
międzynarodowym i europejskim inicjatywami regulacyjnymi służącymi wzmocnieniu nadzoru nad
wskaźnikami rynkowymi, takimi jak rekomendacje IOSCO3 oraz projekt rozporządzenia UE4
w sprawie benchmarków. Rekomendacje FSB dotyczą następujących obszarów:
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Metodyka wyznaczania benchmarków. W związku z silną koncentracją obrotów wokół godziny
16:00 GMT, związaną z fixingiem WMR, FSB rekomenduje wydłużenie okna, w którym zbierane są
dane wykorzystywane do obliczenia tego benchmarku. Pozwoliłoby to na rozproszenie
aktywności rynkowej uczestników rynku w czasie i utrudniłoby dokonywanie ewentualnych
manipulacji na rynku poprzez zwiększenie liczby obserwacji wykorzystywanych w ramach
fixingu. Zdaniem FSB należy stworzyć dodatkowe benchmarki, które odzwierciedlałyby kursy
walutowe w dłuższych (nawet 24-godzinnych) przedziałach czasu. Przyczyniłoby się to do
dalszego spadku koncentracji aktywności rynkowej w ciągu dnia. Dodatkowo, aby zmniejszyć
ryzyko wystąpienia dużej zmienności kursów walutowych w trakcie fixingu, związanej np.
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z publikacją istotnych danych ekonomicznych, powinno się rozważyć możliwość zmiany jego
czasu na inny niż równa godzina. FSB sugeruje również pozyskiwanie danych transakcyjnych
używanych do wyznaczania fixingu WMR z dodatkowych źródeł.
W opinii FSB kursy referencyjne banków centralnych, które są wykorzystywane w celach
transakcyjnych, powinny być wyznaczane zgodnie z zasadami przedstawionymi
w rekomendacjach IOSCO, pomimo tego, że instytucje publiczne nie są zobligowane do
stosowania wspomnianych rekomendacji.


Zachowanie uczestników rynku. Mając na uwadze wspomniane ryzyko manipulacji związane
m.in. z realizacją przez animatorów rynku zleceń o dużej wartości po kursach fixingu, FSB
rekomenduje, aby transakcje takie były zawierane na bardziej przejrzystych zasadach. W opinii
FSB odejście od praktyki zawierania transakcji po kursach mid i zobligowanie animatorów rynku
do realizacji tych transakcji z zastosowaniem różnicy w kursach bid i offer przyczyniłoby się do
ograniczenia występującej wśród tych podmiotów pokusy nadużycia. W związku ze specyfiką
tego typu operacji FSB sugeruje animatorom rynku walutowego: oddzielenie działalności
związanej z realizacją tych zleceń od innej działalności rynkowej, wzmocnienie kontroli przepływu
informacji (zarówno wewnątrz danej instytucji, jak i na zewnątrz) oraz przeprowadzenie
przeglądu procedur mających na celu przeciwdziałanie konfliktom interesów. Ponadto podmioty
obliczające i publikujące indeksy cen aktywów powinny rozważyć, czy benchmarki walutowe
stosowane do ich wyliczenia są adekwatne. Wskazane jest również, aby przedsiębiorstwa
zarządzające aktywami zweryfikowały, czy obecna skala wykorzystania zleceń kupna lub
sprzedaży walut po kursach fixingu jest uzasadniona z punktu widzenia interesów ich klientów.



Infrastruktura rynkowa. Zdaniem FSB rozwiązaniem pozwalającym ograniczyć ryzyko związane
z wykonywaniem zleceń po kursach fixingu mogłoby być stworzenie odpowiedniej infrastruktury
do ich realizacji (np. specjalnej platformy transakcyjnej). FSB wyraziła poparcie dla prywatnych
inicjatyw w tym zakresie.

Wprowadzenie w życie rekomendacji dotyczących metodyki wyznaczania kursów fixingu WMR
(w szczególności wydłużenie okresu, w którym pobierane są dane źródłowe) wraz z planowanym
objęciem tych wskaźników nadzorem Financial Conduct Authority5 może się przyczynić do znacznej
poprawy ich wiarygodności. Wydaje się, że zmiany te nie wiązałyby się z dużymi trudnościami, ani
kosztami dla uczestników rynku, bowiem wymagałaby jedynie niewielkiej modyfikacji już istniejących
mechanizmów. Korzystne byłoby również zastosowanie rekomendacji dotyczących poprawy
przejrzystości realizacji zleceń po kursach fixingu oraz wzmocnienia wewnętrznych mechanizmów
kontroli wśród animatorów rynku.
Bank of England Foreign Exchange Market Investigation – A Report by Lord Grabiner QC, Bank of England, London 2014,
http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/news/2014/grabiner.pdf
2 Foreign
Exchange
Benchmarks
–
Final
Report,
Financial
Stability
Board,
September
2014,
http://www.financialstabilityboard.org/2014/09/r_140930/
3 Principles for Financial Benchmarks - Final Report, The Board of the International Organization Of Securities Commissions,
July 2013, http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD415.pdf
4 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.
5 Bringing additional benchmarks into the regulatory and supervisory regime, Consultation Paper 14/32, Financial Conduct
Authority, December 2014, http://www.fca.org.uk/static/documents/consultation-papers/cp14-32.pdf
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 (najczęściej o statusie CCP), co zwiększa jego przejrzystość i ogranicza ryzyko
kredytowe kontrahenta. Rynek pozagiełdowy pozwala natomiast na lepsze dopasowanie
warunków transakcji do potrzeb inwestorów. W najbliższych latach, w miarę realizacji
postanowień państw grupy G-20 zmierzających do rozliczania transakcji wystandaryzowanymi
instrumentami pochodnymi OTC przez CCP i przeniesienia obrotu tymi instrumentami na
giełdy lub elektroniczne platformy obrotu, różnice pomiędzy poszczególnymi typami rynków
będą się zacierały.
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 wciąż 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
stosowane w odniesieniu do zdecydowanej większości rozliczanych bilateralnie transakcji
pochodnych umowy zabezpieczające (credit support annex), umożliwiające ograniczanie
ekspozycji kredytowej na kontrahenta przez ustanawianie zabezpieczeń w formie papierów
wartościowych lub środków pieniężnych.

5.4.1. Ewolucja wielkości i struktury rynku instrumentów pochodnych
Pod względem wartości obrotów i różnorodności oferowanych finansowych instrumentów
pochodnych w Polsce znacznie lepiej rozwinięty jest rynek pozagiełdowy. Średnie dzienne
obroty netto na rynku OTC w 2014 r. były znacznie wyższe niż obroty instrumentami
pochodnymi notowanymi na GPW (tabela 5.4.1). Funkcję animatorów rynku OTC pełniły
bowiem banki zagraniczne, których aktywność na GPW jest relatywnie niewielka, oraz banki
krajowe – instytucje o największych aktywach w polskim systemie finansowym. Ponadto
zarządzając ryzykiem finansowym przedsiębiorstwa z Polski o wiele częściej wykorzystywały
instrumenty oferowane przez banki niż przez GPW. Wpływały na to m.in. długotrwałe kontakty
banków z przedsiębiorstwami, bogatsza oferta tych instytucji finansowych i duża elastyczność
ich produktów, a także większa płynność rynku pozagiełdowego i związany z nią niższy koszt
zawierania transakcji zabezpieczających.
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Średnie dzienne obroty netto na rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w 2014 r.
wyniosły 9,7 mld zł i były o 4% niższe niż w 2013 r. Aktywność uczestników krajowego rynku
instrumentów pochodnych OTC nadal była istotnie mniejsza niż przed wybuchem globalnego
kryzysu finansowego. Banki utrzymywały relatywnie niskie wzajemne limity kredytowe.
Podobnie jak w poprzednich latach, procentowe instrumenty pochodne stanowiły największy
segment omawianego rynku. 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 2014 r. wolumen obrotów instrumentami pochodnymi na GPW wyniósł 9,5 mln kontraktów,
czyli o prawie 25% mniej niż w 2013 r. Wartość transakcji zwiększyła się do 241,7 mld zł (o 1,6%).
Silny spadek wolumenu przy nieznacznym wzroście wartości obrotów wynikał przede
wszystkim ze wzrostu kwoty nominalnej kontraktów futures na indeks WIG20. Dzięki tej zmianie
inwestorzy mogli zajmować pozycje o takiej samej wartości, nabywając albo sprzedając
dwukrotnie mniejszą liczbę kontraktów. Spośród instrumentów pochodnych dostępnych na
GPW wspomniane kontrakty cieszyły się największym zainteresowaniem inwestorów.
Transakcje nimi stanowiły 88% całkowitej wartości obrotów na rynku terminowym GPW.
Dnia 12 lutego 2014 r. w UE wszedł w życie ustanowiony rozporządzeniem EMIR
i uszczegółowiony

aktami

wykonawczymi

wydanymi

na

jego

podstawie

obowiązek

raportowania przez podmioty prawne operacji instrumentami pochodnymi do repozytoriów
transakcji, (ramka 5.4.1). Wymóg ten dotyczy wszystkich transakcji pochodnych, tj. zawieranych
zarówno na rynku OTC, MTF, jak i na rynku giełdowym.
Tabela 5.4.1. Średnie dzienne obroty netto na krajowym rynku instrumentów pochodnych
w latach 2011-2014 (w mln zł)
Pozagiełdowe instrumenty pochodne

2011

2012

2013

2014

10 822,3

9 094,0

10 173,7

9 733,4

- procentowe instrumenty pochodne

9 008,0

7 461,8

8 316,1

7 355,8

- walutowe instrumenty pochodne

1 814,3

1 632,2

1 857,6

2 377,6

1 534,8

934,6

971,7

970,8

-

-

10,7

6,5

26,5

21,7

37,8

29,6

1 508,3

912,9

923,3

934,8

1 381,6

832,8

813,8

850,1

Giełdowe instrumenty pochodne
- procentowe instrumenty pochodne
- 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 stawki referencyjne WIBOR oraz kontrakty na obligacje skarbowe, 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.
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Ramka 5.4.1. Obowiązek raportowania transakcji instrumentami pochodnymi do
repozytoriów transakcji
Brak przejrzystości transakcyjnej i potransakcyjnej rynku instrumentów pochodnych OTC, wynikający
głównie z jego zdecentralizowanego charakteru, skutkował niewłaściwą oceną ekspozycji na ryzyko
kontrahentów i przyczynił się do pogłębienia zaburzeń na rynkach finansowych w latach 2008-2009.
Jednym z postanowień szczytu G-20 w Pittsburghu we wrześniu 2009 r. było wprowadzenie
obowiązku przekazywania szczegółowych danych o transakcjach instrumentami pochodnymi OTC do
repozytoriów transakcji. Dzięki dostępowi do tych danych odpowiednie instytucje (m.in. organy
nadzoru i banki centralne) miałyby monitorować ekspozycje poszczególnych uczestników rynku tych
instrumentów i powiązania między nimi oraz identyfikować zagrożenia dla stabilności systemu
finansowego.
W UE wspomniane postanowienie, rozszerzone o raportowanie transakcji instrumentami pochodnymi
zawieranymi na rynku regulowanym, zostało wprowadzone poprzez rozporządzenie EMIR 1 oraz akty
wykonawcze wydane na jego podstawie. Zgodnie z art. 9 ust. 1 tego rozporządzenia raporty
o zawarciu, modyfikacji i wcześniejszym zakończeniu wspomnianych transakcji muszą być przesyłane
do repozytoriów transakcji zarejestrowanych przez ESMA nie później niż w następnym dniu
roboczym od zaistniałego zdarzenia. Obowiązek ten wszedł w życie 12 lutego 2014 r. Tego dnia miały
zostać przekazane dane o wszystkich aktywnych transakcjach, które zostały zawarte między wejściem
w życie rozporządzenia EMIR, tj. 16 sierpnia 2012 r., a 12 lutego 2014 r. Transakcje aktywne na 12
lutego 2014 r., ale zawarte przed 16 sierpnia 2012 r. powinny były zostać zgłoszone do 13 maja 2014 r.
Podmioty gospodarcze mają również przesyłać raporty o transakcjach historycznych, które zostały
zakończone w okresie pomiędzy wejściem w życie rozporządzenia EMIR (16 sierpnia 2012 r.) a 12
lutego 2014 r. (schemat I). Ponadto uczestnicy rynku instrumentów pochodnych zostali zobligowani
do przekazywania od 12 sierpnia 2014 r. w każdym dniu roboczym informacji na temat wyceny
transakcji tymi instrumentami według wartości rynkowej oraz ustanowionego dla nich
zabezpieczenia. Wymóg raportowania dotyczy obu stron transakcji posiadających osobowość prawną,
przy czym zgodnie z interpretacją ESMA2 za transakcje uznaje się nie tylko relacje między
pierwotnymi kontrahentami, ale także relacje prawne z CCP powstałe w wyniku zastosowania
nowacji rozliczeniowej, członkami rozliczającymi oraz instytucjami finansowymi pośredniczącymi
w realizacji zleceń. Zawarcie pierwotnej w sensie ekonomicznym transakcji wiąże się z koniecznością
raportowania także transakcji powiązanych. W praktyce może to zatem wymagać przesyłania do
repozytoriów od kilku do kilkunastu raportów.
Schemat I. Terminy raportowania transakcji historycznych (transakcji zawartych przed
12 lutego 2014 r.) do repozytoriów transakcji
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: opracowanie własne.
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Na koniec 2014 r. w UE funkcjonowało sześć repozytoriów transakcji, z czego pięć miało zgodę na
gromadzenie danych na temat transakcji wszystkimi klasami instrumentów pochodnych. Do końca
2014 r. przesłano do tych podmiotów około 10 mld raportów potransakcyjnych3. Pomimo tego cele
szczytu G-20 w Pittsburghu z września 2009 r. w zakresie poprawy transparentności potransakcyjnej
rynku instrumentów pochodnych nie zostały w pełni osiągnięte. Niewiele instytucji uprawnionych do
korzystania z danych gromadzonych w repozytoriach transakcji, określonych w art. 81 ust. 3
rozporządzenia EMIR, zdecydowało się bowiem na ich pozyskiwanie z wszystkich repozytoriów
i kompleksową analizę. Wynika to przede wszystkim z niskiej jakości danych oraz braku jednolitego
standardu ich udostępniania.
Instytucje uprawnione do korzystania z danych gromadzonych w repozytoriach transakcji będą mogły
je regularnie wykorzystywać na potrzeby analiz, o ile będą to dane odpowiedniej jakości. Do poprawy
jakości tych danych niezbędne są następujące działania: ujednolicenie zasad weryfikacji przez
repozytoria kompletności przesyłanych raportów, regularna, sformalizowana rekoncyliacja raportów
przesłanych przez obie strony transakcji, wyodrębnianie na podstawie zgromadzonych raportów
łańcucha transakcji powiązanych oraz ewentualne usuwanie przez podmioty raportujące danych
powielonych.
W 2014 r. repozytoria dokonywały między sobą rekoncyliacji przechowywanych danych na zasadach
dobrowolnej współpracy. Ze wstępnych informacji pozyskanych od tych podmiotów wynika, że
prawie 60% raportów nie przeszło pozytywnie tego procesu4. Wynikało to m.in. z różnego
interpretowania przez uczestników rynku standardów technicznych5 dotyczących raportowania
transakcji. Wspomniane niejasności w odniesieniu do szczegółowych wymogów raportowania
skłoniły ESMA do opublikowania w listopadzie 2014 r. dokumentu konsultacyjnego6 zawierającego
propozycje doprecyzowania niektórych definicji określających zawartość raportów przesyłanych do
repozytoriów. Ponadto pomimo wstępnej implementacji systemu identyfikacji podmiotów będących
stronami transakcji – Legal Entity Identifier (LEI), wiele z nich w dalszym ciągu nie wystąpiło o nadanie
kodu zgodnego z tym standardem (pre-LEI) i nie mogło wypełniać obowiązku raportowania.
Kontrahenci podmiotów nieposiadających wspomnianego kodu nie mogli, z kolei, przekazywać do
repozytoriów kompletnych raportów na temat transakcji zawartych z tymi podmiotami. Brak
międzynarodowych standardów Unique Trade Identifier (UTI) oraz Unique Product Identifier (UPI), czyli
kodów identyfikacyjnych, odpowiednio, transakcji i rodzaju instrumentu finansowego 7,
uniemożliwiał, z kolei, wyróżnianie łańcuchów transakcji powiązanych.
Do końca 2014 r. nie opracowano jednolitych standardów technicznych i formatu udostępniania
uprawnionym instytucjom danych z repozytoriów transakcji. W efekcie agregacja pochodzących
z wielu źródeł danych na potrzeby prowadzonych przez nie analiz była istotnie utrudniona. Próbę
rozwiązania tego problemu podjęła ESMA we współpracy z przedstawicielami repozytoriów
transakcji oraz organów nadzoru. Wspomniane kwestie były także przedmiotem prac na forum
międzynarodowym – w ramach OTC Derivatives Regulators' Forum, skupiającego przedstawicieli
instytucji uprawnionych do korzystania z danych gromadzonych w repozytoriach, oraz FSB, który
w dokumencie opublikowanym 19 września 2014 r. zawarł propozycje i oceny trzech modeli agregacji
danych pochodzących z repozytoriów transakcji we wszystkich jurysdykcjach8. Wynika z niego, że dla
implementacji któregokolwiek z proponowanych rozwiązań konieczna byłaby standaryzacja
i harmonizacja najważniejszych elementów raportów dotyczących transakcji instrumentami
pochodnymi OTC, w szczególności zastosowanie standardu LEI oraz opracowanie i wykorzystanie
standardów UTI i UPI. W celu opracowania jednolitych wzorców raportowania w listopadzie 2014 r.
powołano przy CPMI i IOSCO specjalną grupę roboczą.
1

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (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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ESMA Annual Report 2014, ESMA, 15 June 2015, s. 26, dokument dostępny na stronie internetowej:
http://www.esma.europa.eu/system/files/2015-934_-_esma_annual_report_2014_.pdf.
3 Questions and Answers on the implementation of the Regulation (EU) No 648/2012 on OTC derivatives, central counterparties and
trade repositories (EMIR), ESMA, April 2015, s. 94, dokument dostępny na stronie internetowej:
http://www.esma.europa.eu/system/files/2015_775_qa_xii_on_emir_implementation_april_2015.pdf.
4 Maxwell F., Majority of EMIR derivatives reports cannot be matched, say repositories, Risk, April 2014.
5 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 (Dz. Urz. UE L352 z 2012 r., s. 20).
6 Review of the technical standards on reporting under Article 9 of EMIR – Consultation Paper, ESMA, 10 November 2014,
dokument
dostępny
na
stronie
internetowej:
http://www.esma.europa.eu/system/files/esma-20141352_consultation_paper_on_the_review_of_emir_reporting_standards_under_article_9_0.pdf.
7 Kody te zostały wskazane jako właściwe formaty raportowania w załączniku do 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 (Dz. Urz. UE
L352 z 2012 r., s. 20).
8 Feasibility study on approaches to aggregate OTC derivatives data, FSB, 19 September 2014, dokument dostępny na stronie
internetowej: http://www.financialstabilityboard.org/wp-content/uploads/r_140919.pdf.
2

5.4.2. Pozagiełdowe instrumenty pochodne
Rynek

pozagiełdowych

finansowych

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 2014 r. wyniosła prawie 2,1 bln zł.
Były one wykazywane przez 34 banki i oddziały instytucji kredytowych działających w Polsce.
Na pięć z nich przypadało prawie 72% wartości nominalnej tych instrumentów, a na 10 – prawie
92% tej wartości. Banki krajowe utrzymywały największe zaangażowanie w instrumenty
pochodne stopy procentowej, głównie IRS i FRA, przy czym wyraźnie dominowały transakcje
nominowane w złotych (tabela 5.4.2). Ponieważ transakcje IRS często są zawierane na okresy
kilkuletnie, długo pozostają w sprawozdaniach banków266. Tłumaczy to, dlaczego wartość
pozycji brutto z tytułu tych operacji na koniec 2014 r. była znacznie wyższa niż np. transakcji

Sprawozdawczość pozycji pozabilansowych banków obejmuje wartość nominalną wszystkich transakcji, które
jeszcze nie wygasły – niezależnie od tego, kiedy zostały zawarte.
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FRA, w przypadku których wartość obrotów była istotnie wyższa. Analogicznie wśród
walutowych

instrumentów

pochodnych

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 firmy inwestycyjne.
Operacje kredytowymi instrumentami pochodnymi były w Polsce realizowane sporadycznie. Na
rynku offshore często zawierano natomiast transakcje CDS, w których aktywami referencyjnymi
były emitowane na rynkach zagranicznych obligacje skarbowe Polski lub obligacje niektórych
polskich przedsiębiorstw. W ostatnich latach systematycznie spadała wartość (i liczba) otwartych
pozycji brutto z tytułu transakcji CDS na polskie obligacje skarbowe, zgłoszonych do
repozytorium danych DTCC Derivatives Repository Ltd.: na koniec 2014 r. wyniosła ona około
21,6 mld USD (1,9 tys. kontraktów), wobec około 30,6 mld USD (2,7 tys. kontraktów) na koniec
2013 r. i około 45,8 mld USD (4,3 tys. kontraktów) na koniec 2012 r. Podobną tendencję
obserwowano m.in. w przypadku transakcji CDS na obligacje skarbowe Węgier.
Tabela 5.4.2. Pozycje brutto banków krajowych na rynku pozagiełdowych instrumentów
pochodnych na koniec 2013 i 2014 r. (wartość nominalna instrumentów, w mld zł)
2013
1

złoty
Instrumenty stopy procentowej

2014
inne waluty

1 358,5

146,8

1

złoty

inne waluty

1 607,0

163,9

- transakcje FRA

457,5

1,1

445,7

1,4

- transakcje IRS

843,0

124,1

1 106,9

145,4

- transakcje OIS

51,3

13,0

43,8

6,4

- opcje

5,0

8,6

9,1

10,7

- transakcje forward na obligacje

1,8

0,0

1,5

0,0

- inne

0,0

0,0

0,0

0,0

191,3

29,5

244,1

36,3

Instrumenty walutowe
- transakcje forward
- transakcje CIRS
- opcje
Instrumenty związane z rynkiem akcji

2

Instrumenty kredytowe

44,1

8,5

74,0

5,5

115,1

20,3

122,6

29,7

32,1

0,7

47,5

1,1

12,1

13,2

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 (Standard Credit Support Annex). Często
posługiwano się nimi także w operacjach między bankami krajowymi. Wspomniany wzorzec
umowy zabezpieczającej promuje m.in. wykorzystywanie krzywych OIS do dyskontowania
przepływów z instrumentów finansowych. Zgodnie z danymi ISDA taki sposób uwzględniania

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2014 r.

287

Rynki finansowe

wartości pieniądza w czasie był na rynkach rozwiniętych stosowany w odniesieniu do prawie
60% transakcji instrumentami pochodnymi OTC stopy procentowej oraz prawie 50% transakcji
walutowymi instrumentami pochodnymi OTC267.
W 2014 r. trwały prace nad rekomendacją ZBP dotyczącą zasad rozliczania przez CCP transakcji
zawartych przez banki poza obrotem zorganizowanym. Przygotowanie nowej wzorcowej
umowy miało na celu określenie jednolitego standardu postępowania banków krajowych przy
przekazywaniu takich transakcji do rozliczenia przez CCP, procedury w przypadku odmowy
przyjęcia transakcji do rozliczenia przez CCP, trybu wcześniejszego rozwiązania transakcji
(w tym także określania wzajemnych należności) oraz sposobów dokumentowania komunikacji
pomiędzy bankami. Rekomendacja ma stanowić uzupełnienie opracowanej przez ZBP
Rekomendacji dotyczącej zawierania wybranych transakcji na polskim rynku międzybankowym268.
W nadchodzących latach istotny wpływ na rozwój i strukturę rynku pozagiełdowych
instrumentów pochodnych w UE, w tym w Polsce, będzie miała implementacja aktów
wykonawczych do rozporządzenia EMIR dotyczących stosowania zabezpieczeń w transakcjach
rozliczanych bilateralnie269 oraz określających klasy instrumentów pochodnych OTC objęte
obowiązkiem rozliczania przez CCP. W lipcu 2014 r. ESMA opublikowała dokument
konsultacyjny zawierający projekt regulacyjnego standardu technicznego określającego klasy
instrumentów pochodnych OTC stopy procentowej, które miałyby podlegać obowiązkowi
centralnego rozliczania270. W dokumencie tym zawarto propozycję wprowadzenia obowiązku
rozliczania przez CCP transakcji instrumentami pochodnymi OTC nominowanymi wyłącznie
w euro, dolarach amerykańskich, funtach brytyjskich i jenach. Wobec wyrażonych w ramach
konsultacji

publicznych

argumentów

niektórych

instytucji271,

w

końcowym

raporcie

opublikowanym przez ESMA zapowiedziano prowadzenie dalszych pogłębionych analiz na
temat zasadności ewentualnego objęcia wspomnianym wymogiem także klas instrumentów

ISDA Margin Survey 2015, August 2015, ISDA, opracowanie zawierające omówienie wyników badania
ankietowego dostępne na stronie internetowej: http://www2.isda.org/attachment/Nzc4MQ==/Margin%20survey
%202015%20FINAL.pdf.
268 Rekomendacja dotycząca zawierania wybranych transakcji na polskim rynku międzybankowym, 2 sierpnia 2011 r.,
Związek
Banków
Polskich,
dokument
dostępny
na
stronie
internetowej:
http://
http://zbp.pl/public/repozytorium/dla_bankow/rady_i_komitety/rynek_finansowy/instrumenty_finansowe/Rek
omendacja_dot_wybranych_transakcji_na_pol_rynku_mba_08.2011.pdf.
269 ISDA Quarterly, Vol. 1, Issue 1, April 2015, ISDA, s. 11-18.
270 Consultation Paper. Clearing Obligation under EMIR (no. 1), 11 July 2014, ESMA, dokument dostępny na stronie
internetowej ESMA: http://www.esma.europa.eu/system/files/esma-2014-799_irs_-_consultation_paper_on_the
_clearing_obligation_no__1____.pdf.
271 Stanowisko
ESRB dostępne na stronie internetowej: http://www.esma.europa.eu/system/files/2014-0818_esrb_response_to_esma_cp_on_the_clearing_obligatiion_for_otc_....pdf. Stanowisko MF i NBP dostępne na
stronie internetowej: http://www.esma.europa.eu/system/files/esma_clearingobligation_no1_narodowy_bank
_polski_and_ministry_of_finance_of_the_republic_of_poland_replyform.docx. Podobne stanowisko wyrażała
także Komisja Nadzoru Finansowego.
267
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pochodnych OTC nominowanych w walutach krajów nordyckich oraz Europy ŚrodkowoWschodniej272.
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
W 2014 r. obroty na rynku instrumentów pochodnych stopy procentowej OTC w Polsce były
o około 12% niższe niż w 2013 r., a zmiany ich wartości determinowały głównie wahania
aktywności na rynku transakcji FRA nominowanych w złotych. Średnia dzienna wartość tych
transakcji w 2014 r. wyniosła 4,4 mld zł i była o 24% niższa niż w 2013 r., przy czym
w poszczególnych

miesiącach

obserwowano

silne

zróżnicowanie

zainteresowania

tymi

instrumentami, związane przede wszystkim z podstawowym celem wykorzystywania ich przez
banki, tj. spekulacją na zmiany stóp procentowych NBP (wykres 5.4.1). Największe wzrosty
aktywności na rynku operacji FRA obserwowano:
 w styczniu, kiedy uczestnicy rynku oczekiwali podwyżek stóp procentowych NBP w II
połowie roku (wykres 5.4.2),
 w czerwcu, m.in. w reakcji na komunikat po posiedzeniu RPP wskazujący na możliwość
dostosowania poziomu stóp procentowych NBP na wrześniowym posiedzeniu273 oraz na
łagodzenie polityki pieniężnej przez EBC, które wzmagało oczekiwania uczestników rynku na
obniżki stóp procentowych NBP,
 w okresie wrzesień–listopad, kiedy wspomniane oczekiwania były najsilniejsze.
Kolejny rok z rzędu zaobserwowano wzrost średnich dziennych obrotów netto na rynku
transakcji IRS – w 2014 r. były one o ponad 15% wyższe niż w poprzednim roku i wyniosły około
2,4 mld zł (wykres 5.4.3). Inwestorzy stosowali te operacje do spekulacji na zmiany kształtu
krzywej dochodowości (bez konieczności podejmowania ryzyka kredytowego Polski) oraz do
zabezpieczania się przed spadkami cen krajowych obligacji skarbowych, które znajdowały się
w ich portfelach. Ponadto realizowali strategie arbitrażowe, wykorzystujące różnice między

Final Report. Draft technical standards on the Clearing Obligation – Interest Rate OTC Derivatives, 1 October 2014,
ESMA, dostępny na stronie internetowej: http://www.esma.europa.eu/system/files/esma-2014-1184_final_report
_clearing_obligation_irs.pdf, s. 22.
273 Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 2-3 czerwca 2014 r. jest dostępna na stronie
internetowej: http://www.nbp.pl/polityka_pieniezna/dokumenty/files/rpp_2014_06_03.pdf.
272
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wartościami strumieni płatności z tytułu transakcji IRS oraz odpowiadających im obligacji
skarbowych.
Wykres 5.4.1. Miesięczne obroty netto na krajowym rynku transakcji FRA nominowanych
w złotych w latach 2011-2014
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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 5.4.2. Bieżące i oczekiwane stopy procentowe na krajowym rynku pieniężnym w latach
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Źródło: Thomson Reuters.

W porównaniu z 2013 r. średnie dzienne obroty netto na krajowym rynku transakcji OIS wzrosły
o 18%, do około 0,5 mld zł, jednak wciąż były istotnie niższe niż przed 2012 r. Przeciętnie
realizowano zaledwie kilka operacji dziennie. Długofalowe zmiany aktywności na tym rynku są
związane głównie z kształtowaniem się stawki POLONIA, która jest stawką referencyjną dla
transakcji OIS nominowanych w złotych. Istotne zmniejszenie się jej zmienności, do którego
przyczyniło się m.in. prowadzenie przez NBP operacji dostrajających o terminie zapadalności

290

Narodowy Bank Polski

Rynki finansowe

krótszym niż siedem dni, przełożyło się na spadek wartości obrotów netto tymi instrumentami
w latach 2011-2014 o prawie 60% (wykres 5.4.4).
Wykres 5.4.3. Miesięczne obroty netto na krajowym rynku transakcji IRS nominowanych
w złotych w latach 2011-2014
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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 5.4.4. Miesięczne obroty netto na krajowym rynku transakcji OIS nominowanych
w złotych w latach 2011-2014
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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.

Transakcje opcjami na stopy procentowe były zawierane sporadycznie. Średnie dzienne obroty
netto tymi instrumentami na rynku krajowym w 2014 r. wyniosły około 8 mln zł.
Uczestnicy rynku
Charakterystyczną cechą krajowego rynku instrumentów pochodnych OTC stopy procentowej
był relatywnie wysoki udział nierezydentów w strukturze podmiotowej obrotów – w 2013 r.
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ponad 80% w segmencie FRA i prawie 66% w segmencie IRS. Transakcje FRA i IRS zawierane
pomiędzy bankami krajowymi stanowiły zaledwie około 21% obrotów (tabela 5.4.3). Duże
znaczenie banków zagranicznych na tym rynku potwierdzają także dane o pozycjach
pozabilansowych banków krajowych z tytułu transakcji instrumentami pochodnymi (wykres
5.4.5).
W przypadku transakcji OIS aktywność banków zagranicznych była niższa niż w innych
segmentach rynku – udział operacji z nierezydentami na rynku międzybankowym wyniósł około
38%. 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 i OIS w 2014 r. był zbliżony do 90%, a na rynku IRS do 80%.
Opcje na stopy procentowe oferowało zaledwie kilka banków krajowych – operacje trzech
najbardziej aktywnych podmiotów stanowiły 94% obrotów na tym rynku.
Tabela 5.4.3. Średnia dzienna wartość transakcji banków krajowych na rynku pozagiełdowych
instrumentów pochodnych stopy procentowej w Polsce według kontrahentów w latach 20112014 (w mln zł)
Transakcje FRA
- z bankami krajowymi
- z podmiotami niebankowymi
- z nierezydentami
Transakcje IRS
- z bankami krajowymi
- z podmiotami niebankowymi

2011

2012

2013

2014

5 572,6

5 116,4

5 772,7

4 404,8

1 976,0

1 225,4

1 263,1

847,0

58,4

15,4

92,4

17,7

3 538,2

3 875,6

4 417,2

3 540,1

2 218,8

1 698,4

2 100,0

2 422,4

582,7

318,9

479,6

610,0

119,3

96,7

127,7

214,8

1 516,8

1 282,8

1 492,8

1 597,7

1 215,0

633,5

441,4

520,8

914,9

492,8

286,4

321,7

7,3

4,0

0,0

0,0

292,8

136,7

155,0

199,1

Opcje na stopy procentowe

1,5

13,4

2,0

7,6

- z bankami krajowymi

0,2

0,0

0,0

0,0

- z podmiotami niebankowymi

0,8

6,8

1,1

3,8

- z nierezydentami

0,5

6,6

0,9

3,8

- z nierezydentami
Transakcje OIS
- z bankami krajowymi
- z podmiotami niebankowymi
- 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.
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Wykres 5.4.5. Pozycje brutto banków krajowych na rynku pozagiełdowych instrumentów
pochodnych na stopy procentowe na koniec 2012, 2013 i 2014 r. według kontrahentów (wartość
nominalna instrumentów)
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Źródło: NBP.
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pochodnych stopy procentowej w Polsce pozostawała niewielka (wykres 5.4.5). Niektóre zakłady
ubezpieczeń sporadycznie zawierały transakcje IRS i FRA. Na koniec 2014 r. wartość bilansowa
tych instrumentów stanowiła zaledwie 0,48% wszystkich lokat tych podmiotów. Krajowe
fundusze inwestycyjne nie wykazywały dużego zainteresowania instrumentami pochodnymi
OTC stopy procentowej. Podmioty niefinansowe dokonywały transakcji instrumentami
pochodnymi stopy procentowej sporadycznie i na niewielką skalę. Aktywność tych podmiotów
miała znaczenie jedynie dla rozwoju rynku opcji na stopy procentowe, bowiem popyt z ich
strony był główną przyczyną angażowania się w takie operacje przez banki krajowe.
Zabezpieczały się one przed związanym z tym ryzykiem rynkowym, zawierając transakcje
przeciwstawne (hedge back-to-back) z nierezydentami.
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 powyżej dziewięciu miesięcy. Jednocześnie
spadł udział instrumentów o terminach zapadalności od trzech do dziewięciu miesięcy (tabela
5.4.4). Miało to związek z różnymi ocenami uczestników rynku co do terminu zmian stóp
procentowych NBP. Najbardziej płynne były następujące segmenty rynku: 3x6, 9x12, 1x4, 6x9
oraz 2x5; dużym zainteresowaniem cieszyły się także transakcje o niestandardowych terminach
zapadalności, przeważnie do roku.
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Tabela 5.4.4. Struktura terminowa transakcji FRA, IRS i OIS nominowanych w złotych w latach
2013-2014 (w %)
FRA

<1M

1-3M

3-6M

6-9M

>9M

2013

18,8

26,8

15,5

18,1

20,8

2014

17,9

27,3

12,9

13,8

28,0

IRS

<1Y

1-2Y

2-3Y

3-5Y

>5Y

2013

19,5

37,6

14,2

18,4

10,3

2014

18,8

33,7

11,0

19,3

17,1

OIS

<1W

1W-1M

1-3M

3-6M

>6M

2013

16,0

18,0

22,2

15,9

27,8

2014

14,3

44,5

16,1

8,8

16,3

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

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 2013 r. istotnie spadł udział transakcji IRS
o terminach zapadalności od roku do trzech lat włącznie, natomiast zwiększył się udział operacji
o pierwotnych terminach zapadalności powyżej pięciu lat.
Na rynku transakcji OIS na stawkę POLONIA standardowe kwoty nominalne operacji
z terminem realizacji do jednego miesiąca wynosiły 500 mln zł, a operacji z dłuższym terminem –
100 lub 250 mln zł. W porównaniu z 2013 r. istotnie wzrosło znaczenie swapów o terminach
zapadalności od tygodnia do miesiąca włącznie, a zmniejszył się udział transakcji o pozostałych
terminach zapadalności, szczególnie dłuższych niż trzy miesiące.
Infrastruktura rynku
Na rynku krajowym warunki transakcji instrumentami pochodnymi stopy procentowej były
przeważnie uzgadniane w elektronicznych systemach konwersacyjnych lub za pośrednictwem
brokerów głosowych.
W 2014 r. na krajowym rynku międzybankowym funkcjonowały fixingi instrumentów
pochodnych stopy procentowej (dla transakcji FRA, IRS i OIS) organizowane przez
Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska. Agentem kalkulacyjnym był Thomson
Reuters, a stawki były publikowane w dni robocze o godz. 16:30. Fixingi były wykorzystywane
m.in. przez KDPW_CCP do przeprowadzania codziennej wyceny zabezpieczeń wnoszonych
i utrzymywanych przez bezpośrednich uczestników tej izby. Według stanu na koniec 2014 r.
w fixingach FRA i IRS uczestniczyło siedem, a w fixingu OIS – sześć banków krajowych.
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Pomimo uczestnictwa niektórych banków krajowych w organizowanym przez KDPW_CCP
systemie zabezpieczania rozliczeń rynku OTC, a także ich technicznego przygotowania do
kierowania operacji FRA, IRS i OIS nominowanych w złotych do centralnego rozliczania, do
końca 2014 r. izba ta nie rozliczyła żadnej transakcji pozagiełdowymi instrumentami
pochodnymi. Nieliczne banki krajowe i oddziały zagranicznych instytucji finansowych działające
w Polsce przekazywały niektóre transakcje pozagiełdowymi instrumentami pochodnymi stopy
procentowej do rozliczenia przez zagranicznych CCP. Popyt na oferowane przez KDPW_CCP
usługi rozliczania transakcji instrumentami pochodnymi OTC stopy procentowej nominowanymi
w złotych będzie zależał przede wszystkim od ewentualnego objęcia ich obowiązkiem
centralnego rozliczania, a także – ze względu na wspomnianą strukturę podmiotową
uczestników krajowego rynku instrumentów pochodnych OTC stopy procentowej –
atrakcyjności oferty tej izby dla banków zagranicznych.

5.4.2.2. Walutowe instrumenty pochodne
Wielkość rynku
Dane NBP, Banku Rozrachunków Międzynarodowych i Banku Anglii wskazują, że średnie
dzienne obroty netto na globalnym rynku walutowych instrumentów pochodnych OTC na kurs
złotego w 2014 r. wyniosły ponad 6 mld USD, z czego prawie 4,8 mld USD przypadało na
transakcje forward, niecałe 1,2 mld USD na opcje, a około 0,1 mld USD na transakcje CIRS. Obroty
te były zatem o około 8% niższe niż w 2013 r. Zdecydowaną większość transakcji na kurs złotego
przeprowadzano na rynku offshore (operacje między nierezydentami). Najważniejszym
ośrodkiem obrotu tymi instrumentami był Londyn – średnia dzienna wartość transakcji
zawieranych na rynku londyńskim274 wynosiła w 2014 r. 2-2,5 mld USD, co stanowiło około 3540% obrotów na rynku offshore instrumentów pochodnych na kurs złotego. Rynek walutowych
instrumentów pochodnych OTC na kurs złotego pozostawał największym rynkiem spośród
walut krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
Średnie dzienne obroty netto na krajowym rynku walutowych instrumentów pochodnych były
w 2014 r. o 28% wyższe niż w 2013 r. i wyniosły prawie 2,4 mld zł. Do tak silnego wzrostu
płynności tego rynku przyczyniło się przede wszystkim większe zainteresowanie banków
i podmiotów niefinansowych transakcjami forward (wykres 5.4.6) oraz, w mniejszym stopniu,
opcjami walutowymi (wykres 5.4.7). Przy utrzymującej się prawie przez cały 2014 r. bardzo
niskiej zmienności kursu EUR/PLN wzrost aktywności na rynku międzybankowym był
związany głównie z wahaniami kursu USD/PLN. Z kolei większy niż w poprzednich latach

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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Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2014 r.

295

Rynki finansowe

popyt przedsiębiorstw niefinansowych na walutowe instrumenty pochodne miał związek m.in.
ze wzrostem obrotów towarowych Polski, przejawiającym się w większej liczbie eksporterów
i importerów, oraz rosnącym zadłużeniem zagranicznym części dużych przedsiębiorstw275.
Transakcje forward na kurs złotego zawarte na rynku krajowym stanowiły około 10% obrotów na
globalnym rynku tych operacji.
Wykres 5.4.6. Miesięczne obroty netto na krajowym rynku transakcji forward na kurs złotego w
latach 2011-2014
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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.

Na krajowym rynku opcji walutowych w 2014 r. drugi rok z rzędu zarejestrowano wzrost
średnich dziennych obrotów. W porównaniu z 2013 r. zwiększyły się one o 46% i wyniosły około
400 mln zł, co stanowiło jedynie około 9% obrotów na globalnym rynku opcji na kurs złotego. Po
negatywnych

doświadczeniach

z

opcjami

walutowymi

w

latach

2008-2009

skala

wykorzystywania tych instrumentów przez krajowe przedsiębiorstwa niefinansowe nadal była
niska, przez co aktywność na rynku międzybankowym również pozostawała niewielka (wykres
5.4.7). W 2014 r. tylko kilka banków aktywnie zarządzało portfelem opcji walutowych. Pozostałe
podmioty oferujące te produkty zabezpieczały się przed związanym z tym ryzykiem rynkowym,
zawierając transakcje przeciwstawne.
Rynek operacji CIRS pozostawał najmniejszym segmentem krajowego rynku walutowych
instrumentów pochodnych złotego. Średnie dzienne obroty w 2014 r., podobnie jak
w poprzednim roku, wyniosły około 180 mln zł (wykres 5.4.8). Banki krajowe nadal stosowały
transakcje CIRS basis z wymianą kwot nominalnych w strategiach służących do ograniczania
ryzyka rynkowego, wynikającego z portfeli kredytów mieszkaniowych nominowanych
w walutach obcych, tj. we frankach szwajcarskich i w euro (ramka 5.4.2).
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Wykres 5.4.7. Średnie miesięczne obroty netto na krajowym rynku złotowych opcji walutowych
według wartości nominalnej w latach 2011-2014
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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 5.4.8. Średnie miesięczne obroty netto na krajowym rynku transakcji CIRS waluta
obca/złoty w latach 2011-2014
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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.

W 2014 r. istotnie spadły marże w transakcjach CIRS basis na kurs EUR/PLN, osiągając w grudniu
nawet wartości ujemne (wykres 5.4.9). Było to związane przede wszystkim z ekspansywną
polityką pieniężną prowadzoną przez EBC.
Dla operacji CIRS złotego znaczenie rynku krajowego było istotnie większe niż w przypadku
innych walutowych instrumentów pochodnych. Obroty na nim stanowiły bowiem prawie 40%
wartości transakcji na rynku globalnym. Może to wynikać z podstawowego zastosowania
operacji CIRS, jakim jest zabezpieczanie się przed ryzykiem wynikającym z niedopasowania
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struktury walutowej aktywów i pasywów banków krajowych. Relatywnie mniejsze znaczenie
motywu spekulacyjnego odzwierciedla względnie niewielkie zainteresowanie zagranicznych
niebankowych instytucji finansowych tymi instrumentami (na londyńskim rynku transakcji CIRS
na kurs złotego w 2014 r. 80% wartości obrotów stanowiły transakcje banków z innymi bankami).
Wykres 5.4.9. Marże na rynku transakcji CIRS basis i kurs EUR/PLN w latach 2013-2014
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Uwaga: marżę zdefiniowano jako premię ponad stawkę EURIBOR.
Źródło: Thomson Reuters.

Ramka 5.4.2. Wykorzystanie transakcji CIRS basis do zabezpieczania bilansowych pozycji
walutowych banków krajowych z tytułu kredytów mieszkaniowych nominowanych
w walutach obcych
Transakcje CIRS basis zobowiązują strony do okresowej wymiany płatności odsetkowych, naliczanych
od określonej kwoty nominalnej przez uzgodniony okres. Są one wyrażone w różnych walutach
i obliczane według ustalonej dla każdej z nich stopy referencyjnej (np. WIBOR dla złotych, EURIBOR
dla euro, LIBOR CHF dla franków szwajcarskich). Przy zawarciu transakcji CIRS basis zazwyczaj
dochodzi do wymiany kwot nominalnych określonych według aktualnego kursu spot (tzw. wymiana
początkowa, standardowo dokonywana w drugim dniu roboczym po dniu zawarcia transakcji),
natomiast w terminie zapadalności następuje zwrot tych samych kwot odpowiednich walut (tzw.
wymiana końcowa). Zawierając transakcję CIRS basis, strony ustalają marżę, powiększającą płatności
odsetkowe jednej ze stron. Przykładowo w przypadku operacji CIRS basis EUR/PLN dodatnia marża
jest dodawana do stawki EURIBOR i powiększa tym samym płatności nominowane w euro
(ujemna marża pomniejszałaby EURIBOR i płatności nominowane w euro).
Na koniec 2014 r. banki krajowe posiadały portfel kredytów mieszkaniowych nominowanych
w walutach obcych o wartości ponad 161 mld zł (z czego około 80% stanowiły kredyty nominowane
we frankach szwajcarskich). Ponieważ podmioty te finansowały się przede wszystkim w złotych,
udzielanie takich kredytów przyczyniało się do istotnego niedopasowania struktury walutowej ich
aktywów i pasywów. W celu ograniczenia ryzyka rynkowego związanego z długą bilansową pozycją
walutową banki krajowe powszechnie stosowały strategie zabezpieczające wykorzystujące transakcje
CIRS basis. W wyniku zawierania takich transakcji banki krajowe otrzymywały środki w walucie obcej
(CHF albo EUR), które zobowiązywały się zwrócić w późniejszym terminie. Bieżąca sprzedaż na
rynku kasowym walut obcych otrzymanych w wymianie początkowej transakcji CIRS basis
(oddziałująca w kierunku aprecjacji złotego) pozwalała tym instytucjom otwierać krótką
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pozabilansową pozycję walutową, która równoważyła ich długą pozycję walutową z tytułu kredytów
mieszkaniowych nominowanych w walutach obcych. W ten sposób banki krajowe niwelowały ryzyko
wynikające ze wspomnianego niedopasowania struktury walutowej aktywów i pasywów.
Strategie zabezpieczające wykorzystujące transakcje CIRS basis pozwalają ograniczać również ryzyko
zmian stóp procentowych (na schemacie 1 zaprezentowano przykład transakcji CIRS basis CHF/PLN).
Koszt finansowania banków krajowych jest w dużej mierze uzależniony od stawek referencyjnych
WIBOR, na podstawie których określane jest oprocentowanie przyjmowanych przez te instytucje
depozytów oraz emitowanych przez nie dłużnych papierów wartościowych (1). Natomiast
oprocentowanie kredytów mieszkaniowych jest determinowane przez stawki referencyjne
odpowiednie dla walut, w których nominowane są te kredyty (2). Powoduje to powstawanie ryzyka,
którego materializacja następuje w sytuacji nierównoległych zmian stóp procentowych na rynkach
pieniężnych złotego oraz odpowiednich walut obcych. Zawarcie transakcji CIRS pozwala na
dopasowanie strumieni pieniężnych z tytułu płatności odsetkowych określanych według różnych
stawek referencyjnych i tym samym zminimalizowanie wspomnianego ryzyka (3).
Schemat 1. Przepływy pieniężne z tytułu wybranych aktywów i pasywów banku krajowego oraz
transakcji CIRS basis CHF/PLN
1. Płatności z tytułu
oprocentowania lokat
Deponent
3. Płatności odsetkowe z
tytułu transakcji CIRS basis
CHF/PLN

WIBOR
Bank krajowy

Kredytobiorca

LIBOR CHF
+ marża

Kontrahent
transakcji
CIRS basis

2. Płatności odsetkowe z tytułu
kredytów nominowanych w
walutach obcych (np. CHF)

Źródło: opracowanie NBP.

Transakcje CIRS basis charakteryzują się relatywnie długimi terminami zapadalności,
przekraczającymi na rynku krajowym najczęściej 2 lata. Dłuższe terminy zapadalności pozwalają na
ograniczenie ryzyka refinansowania (rollover risk), które nasila się w okresach zwiększonej awersji do
ryzyka na światowych rynkach finansowych. Transakcje te są zazwyczaj niewystandaryzowane,
dokładnie dopasowane do potrzeb kontrahentów (tailor-made). Warunki operacji CIRS basis mogą być
uzgadniane nawet z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem czasowym w stosunku do daty wymiany
początkowej. Operacje takie określa się jako forward-starting swaps. Ich wykorzystywanie daje bankom
krajowym większą elastyczność wyboru terminu zawarcia transakcji, co pozwala minimalizować
ryzyko niekorzystnych zmian kwotowań w przyszłości.
Ze względu na długi termin zapadalności, ryzyko stóp procentowych oraz wymianę kwot
nominalnych operacje CIRS basis są obarczone dużym ryzykiem kredytowym kontrahenta. Po
wybuchu światowego kryzysu finansowego w 2008 r. powszechnie stosowaną praktyką na krajowym
rynku finansowym, mającą na celu ograniczenie tego ryzyka, stało się zawieranie dodatkowych umów
zabezpieczających (credit support annex). Umowy te umożliwiają ograniczanie ekspozycji kredytowej
na kontrahenta przez ustanawianie zabezpieczeń w formie papierów wartościowych lub środków
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pieniężnych nominowanych w walutach obcych. W sytuacji pogłębiania się ujemnej wyceny transakcji
CIRS basis, np. w wyniku silnej deprecjacji złotego, banki krajowe będące kontrahentami tych
transakcji mogą zgłaszać zwiększone zapotrzebowanie na płynność potrzebną im do zakupu walut
obcych niezbędnych do uzupełniania depozytów zabezpieczających. Zakup tych walut może
oddziaływać w kierunku osłabienia złotego.
Dodatkowym ryzykiem związanym ze stosowaniem strategii wykorzystujących transakcje CIRS basis
jest ryzyko wcześniejszej spłaty kredytów mieszkaniowych nominowanych w walutach obcych
generujących ekspozycje ograniczane z wykorzystaniem tych transakcji (prepayment risk).
Równoczesna spłata lub przewalutowanie tych kredytów przez znaczną część kredytobiorców,
zmniejszyłaby wartość aktywów banków nominowanych w walutach obcych. Przy utrzymywaniu się
stałej wartości nominalnej transakcji CIRS basis spadek wartości wspomnianych kredytów mógłby
prowadzić do nadzabezpieczenia (overcollateralisation), narażając banki krajowe na ryzyko rynkowe.
W takiej sytuacji bank mógłby zmniejszyć ekspozycję na to ryzyko poprzez zawarcie przeciwstawnej
transakcji CIRS basis o tym samym terminie zapadalności lub przedterminowe rozliczenie za zgodą
kontrahenta wcześniej zawartej transakcji CIRS basis (close-out). W obu przypadkach masowe spłaty
lub przewalutowania kredytów zwiększyłyby istotnie popyt na waluty obce potrzebne do wymiany
kwot nominalnych transakcji CIRS basis. Tworzyłoby to silną presję na deprecjację złotego, a także
narażałoby wspomniane instytucje na dodatkowe koszty wynikające z różnic w cenie kupna
i sprzedaży walut obcych (bid-ask spread) oraz zawierania transakcji przy mniej korzystnych
warunkach rynkowych.

Uczestnicy rynku
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 ponad 70% obrotów. Niezmiennie transakcje te były dla przedsiębiorstw prostym
i relatywnie łatwo dostępnym sposobem ograniczania ryzyka walutowego. Wynikające
z zawartych z klientami transakcji forward ekspozycje na ten rodzaj ryzyka były często
niwelowane przez banki krajowe na rynku międzybankowym przez odpowiednie złożenia
transakcji na rynku kasowym z transakcją fx swap, zawieranych przeważnie z bankami
zagranicznymi. Udział pięciu najbardziej aktywnych banków krajowych w obrotach na rynku
operacji forward w Polsce wyniósł w 2014 r. około 70%. W strukturze uczestników londyńskiego
rynku transakcji forward na kurs złotego przeważały niebankowe instytucje finansowe, w tym
głównie fundusze hedgingowe, oraz banki. Prawie 30% obrotów na tym rynku stanowiły
operacje realizowane w ramach usługi prime brokerage. Wspomniane cechy, jak również znaczny
udział operacji USD/PLN, mogą wskazywać na duże znaczenie aktywności spekulacyjnej na
rynku w Londynie.
Na rynku opcji walutowych w Polsce przeważały transakcje między bankami. 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
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w 2014 r. wyniósł nieco ponad 70%. Podmioty te zarządzały portfelem opcji, wykorzystując
w tym celu tzw. delta-hedging. Na londyńskim rynku opcji walutowych na kurs złotego około 6570% transakcji było zawieranych między bankami. Operacje realizowane w ramach usługi prime
brokerage

stanowiły

około

20%

obrotów.

Niewielka

skala

transakcji

z

podmiotami

niefinansowymi sugeruje istotne znaczenie motywu spekulacyjnego również na tym rynku.
W odróżnieniu od pozostałych segmentów krajowego rynku walutowych instrumentów
pochodnych OTC, transakcje CIRS były zawierane niemal wyłącznie między bankami, przy czym
operacje z nierezydentami stanowiły około 96% obrotów na rynku międzybankowym. Miało to
związek ze wspomnianym 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 i nie miały one dostatecznie dużych limitów kredytowych). 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. W 2014 r. prawie 86% obrotów na rynku
CIRS w Polsce stanowiły operacje zaledwie pięciu banków krajowych posiadających duże
portfele wspomnianych kredytów.
Krajowe niebankowe instytucje finansowe w niewielkim zakresie korzystały z produktów
dostępnych na rynku walutowych instrumentów pochodnych OTC w Polsce. Fundusze
inwestycyjne lokujące środki w aktywa zagraniczne nie wykazywały dużego zainteresowania
tymi instrumentami. Fundusze emerytalne ze względu na brak odpowiednich przepisów
wykonawczych 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 2014 r. mniej niż 5% wszystkich lokat, co wiązało się
z niewielką wartością zobowiązań z tytułu umów ubezpieczenia w walutach obcych276.
Wpływało to na niewielkie zaangażowanie zakładów ubezpieczeń w walutowe instrumenty
pochodne – na koniec 2014 r. ich wartość bilansowa stanowiła nie więcej niż 0,1% ich wszystkich
lokat.
Struktura rynku
W 2014 r. prawie 85% obrotów brutto na krajowym rynku transakcji forward stanowiły operacje
o pierwotnych terminach zapadalności do trzech miesięcy włącznie (tabela 5.4.5). W porównaniu

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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z 2013 r. w strukturze walutowej obrotów na tym rynku nieznacznie zmniejszyły się udziały par
EUR/PLN oraz USD/PLN, które wyniosły, odpowiednio, 61% oraz 31%. Ponad 60-procentowy
udział operacji EUR/PLN na rynku klientowskim wskazuje na przewagę aktywności mającej na
celu ograniczanie ryzyka walutowego. Przedsiębiorstwa 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
londyńskim udział transakcji EUR/PLN był istotnie niższy i w 2014 r. wyniósł około 44%. Mogło
to wynikać z większego znaczenia aktywności spekulacyjnej na rynku offshore niż na rynku
krajowym.
Na krajowym rynku opcji walutowych wydłużył się średni termin zapadalności zawieranych
transakcji (tabela 5.4.5). Operacje z terminem wykonania powyżej trzech miesięcy stanowiły
około 52% obrotów. Istotnie zmniejszył się udział transakcji EUR/PLN w obrotach na tym rynku
– z 65% w 2013 r. do 51% w 2014 r. Na rynku londyńskim również przeważały operacje
EUR/PLN – ich średni udział w 2014 r. wyniósł ponad 80%, jednak w II połowie roku wyraźnie
wzrosło zainteresowanie opcjami na kurs USD/PLN. 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 5.4.5. Struktura terminowa obrotów na krajowym rynku walutowych instrumentów
pochodnych na kurs złotego w latach 2013-2014
Transakcje forward

<1W

1W-1M

1-3M

3-12M

>12M

2013

29,3

30,4

26,1

12,0

2,1

2014

20,5

33,6

30,7

12,4

2,8

Opcje walutowe

<1M

1-3M

3-6M

6-12M

>12M

2013

39,0

20,4

15,6

16,3

8,7

2014

32,5

15,7

14,0

17,1

20,6

Transakcje CIRS

<1Y

1-2Y

2-3Y

3-5Y

>5Y

2013

21,7

9,0

19,6

18,7

30,9

2014

9,1

22,2

12,2

30,6

26,0

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

W 2014 r. uczestnicy krajowego rynku transakcji CIRS złotego największy popyt zgłaszali na
operacje o terminie zapadalności powyżej dwóch lat – ich udział w obrotach wyniósł około 70%.
W strukturze walutowej obrotów tymi transakcjami największy udział miały pary EUR/PLN
(około 67%) oraz CHF/PLN (około 33%). Także te dwie pary odgrywały najistotniejszą rolę
w strukturze walutowej pozycji brutto banków krajowych z tytułu operacji CIRS na koniec
2014 r. udział transakcji EUR/PLN i CHF/PLN wyniósł, odpowiednio, niecałe 28% i około 52%.
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W znacznym stopniu wiązało się to ze strukturą walutową kredytów mieszkaniowych
nominowanych w walutach obcych, udzielonych przez banki krajowe. Na rynku londyńskim
dominowały operacje EUR/PLN, które w 2014 r. stanowiły ponad 95% obrotów.
Infrastruktura rynku
Większość transakcji forward zawierano za pomocą telefonu oraz elektronicznych systemów
konwersacyjnych. Podobnie było w przypadku opcji walutowych. Klienci niefinansowi często
realizowali operacje forward za pośrednictwem elektronicznych platform transakcyjnych,
a niektóre banki krajowe umożliwiały im dokonywanie w ten sposób także transakcji
podstawowymi opcjami walutowymi. Większość transakcji CIRS banki zawierały za
pośrednictwem brokera głosowego oraz za pomocą elektronicznych systemów konwersacyjnych.
W 2014 r. firmy inwestycyjne, w tym banki posiadające w swoich strukturach biura maklerskie,
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 kursów
walutowych z wykorzystaniem dźwigni finansowej. W 2014 r. przyjęto ustawę ustanawiającą
maksymalny poziom dźwigni finansowej dla transakcji pochodnych nierozliczanych przez
CCP277. Zgodnie z nowymi przepisami, obowiązującymi od 16 lipca 2015 r., firma inwestycyjna
może wykonać złożone przez klienta detalicznego zlecenia nabycia lub zbycia instrumentów
pochodnych, pod warunkiem że depozyt zabezpieczający wymagany dla danego instrumentu
wynosi co najmniej 1% wartości nominalnej tych instrumentów finansowych. Wprowadzenie
minimalnego depozytu zabezpieczającego miało na celu ochronę inwestorów indywidualnych
zawierających

transakcje

pochodne

na

wspomnianych

internetowych

platformach

transakcyjnych oraz ograniczenie ryzyka wynikającego ze stosowania nadmiernej dźwigni
finansowej.

5.4.3. Giełdowe instrumenty pochodne
Finansowe instrumenty pochodne są także przedmiotem obrotu na rynku regulowanym
organizowanym przez GPW278. W 2014 r. notowane na nim były: kontrakty futures na kursy
walut, obligacje skarbowe i stawki referencyjne WIBOR oraz instrumenty pochodne związane
z rynkiem akcji. W obrocie na rynku regulowanym znajdowały się również produkty

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 73). Przepisy weszły w życie 30 stycznia 2015 r.
278 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.
277
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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 2014 r. wzrósł o 1,5% i wyniósł 21,9 mld kontraktów279. Wzrost
obrotów nie miał jednak charakteru globalnego. Dotyczył przede wszystkim Ameryki Północnej
(4,9%) i w mniejszym stopniu Europy (2,1%), natomiast w Azji i Ameryce Południowej wolumen
obrotów spadł kolejny rok z rzędu. Największym zainteresowaniem cieszyły się instrumenty
związane z rynkiem akcji, których udział w wartości transakcji wszystkimi giełdowymi
instrumentami pochodnymi wyniósł 56,4%. Na znaczeniu istotnie straciły z kolei derywaty
walutowe, w przypadku których wspomniany udział spadł z 11,5% w 2013 r. do 9,7% w 2014 r.
Tabela 5.4.6. Wolumen obrotów kontraktami terminowymi na główne indeksy giełdowe
w Europie w latach 2011-2014 (w mln)
Giełda

Indeks bazowy

2011

2012

2013

2014

DJ EURO STOXX 50

Eurex

408,9

315,2

268,5

293,8

CAC40

Euronext LIFFE

43,4

38,1

37,2

36,7

FTSE100

ICE

39,3

32,6

33,5

N/A

OMX Stockholm 30

Nasdaq OMX

37,5

32,6

30,9

32,9

DAX30

Eurex

45,0

37,4

28,4

29,7

AEX

Euronext LIFFE

12,6

10,5

9,0

9,5

SMI

Eurex

13,5

8,9

8,2

9,1

MIB30

IDEM

6,1

5,9

6,5

8,5

IBEX35

MEFF

5,3

4,7

5,6

6,9

WIG20

GPW

13,6

9,0

8,3

6,0

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

Udział polskiego rynku w globalnych obrotach giełdowymi instrumentami pochodnymi wyniósł
0,04%. GPW znalazła się na 43. miejscu na świecie pod względem wolumenu obrotów
kontraktami futures i opcjami. W 2014 r. w przypadku GPW spadł on w porównaniu z 2013 r.
o 24,9%, do 9,5 mln kontraktów, przy jednoczesnym wzroście wartości transakcji o 1,6%, do
241,7 mld zł. Podobnie jak w poprzednich latach aktywność inwestorów koncentrowała się
w segmencie kontraktów futures na indeks WIG20. Pod względem wolumenu obrotów
wspomniane instrumenty zajmowały dziesiątą pozycję wśród najbardziej płynnych kontraktów
terminowych na główne indeksy cen akcji oferowanych przez giełdy europejskie (tabela 5.4.6).
Niższy wolumen obrotów i w konsekwencji spadek pozycji kontraktów futures na indeks WIG20

279

W. Acworth, Annual Volume Survey 2014, Futures Industry, www.futuresindustry.com.
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w tym zestawieniu wynikał przede wszystkim ze wzrostu ich wartości nominalnej, w wyniku
którego inwestorzy mogli zająć pozycje o takiej samej wartości nabywając albo sprzedając
dwukrotnie mniejszą liczbę kontraktów. W dalszym ciągu wspomniana wartość nominalna była
jednak istotnie niższa niż w przypadku kontraktów futures na inne główne indeksy akcji giełd
europejskich. Przykładowo na koniec 2014 r. wartość nominalna kontraktu na indeks WIG20
wyniosła 46 100 zł, czyli równowartość 10 816 euro, a dla kontraktów na indeksy DJ EURO
STOXX 50, IBEX35, i DAX była równa, odpowiednio, 31 330 euro, 102 443 euro i 246 088 euro.

5.4.3.1. Instrumenty pochodne związane z rynkiem akcji
W obrocie na GPW znajdowały się kontrakty futures na indeksy WIG20 i mWIG40 oraz opcje
europejskie na indeks WIG20. Ponadto GPW organizowała obrót kontraktami futures na akcje 23
spółek notowanych na Głównym Rynku oraz jednostkami indeksowymi MiniWIG20. W 2014 r.
wolumen obrotów instrumentami pochodnymi związanymi z rynkiem akcji spadł w porównaniu
z 2013 r. o 26,1%, a wartość transakcji zwiększyła się o 2,1% (tabela 5.4.7).
Najbardziej płynnym instrumentem pozostawały kontrakty terminowe na indeks WIG20,
których udział w wartości obrotów na rynku terminowym akcji GPW wyniósł 90,9%. Inwestorzy
byli także aktywni na rynku opcji na indeks WIG20 oraz na rynku kontraktów futures na akcje
spółek. Istotnie poprawiła się płynność kontraktów futures na indeks mWIG40. Większe niż
w poprzednich latach zainteresowanie tymi instrumentami mogło wynikać z trwającego od
trzech lat wzrostu indeksu bazowego (w 2014 r. indeks wzrósł o 4,1%) oraz aktywności
pierwszego animatora tych kontraktów (działającego od grudnia 2013 r.). Płynność jednostek
indeksowych MiniWIG20 kolejny rok z rzędu była znikoma.
Tabela 5.4.7. Wielkość rynku instrumentów pochodnych GPW związanych z rynkiem akcji
w latach 2013-2014
2013

Futures na WIG20

2014

wartość
obrotów
(w tys. zł)1

roczny
wolumen
obrotów

liczba
otwartych
pozycji2

wartość
obrotów
(w tys. zł)1

roczny
wolumen
obrotów

liczba
otwartych
pozycji2

813 800

8 258 066

110 381

850 123

6 038 355

86 703
2 116

Futures na mWIG40

10 377

81 468

1 425

16 718

120 803

Futures na akcje spółek

21 758

613 563

11 890

21 400

580 185

9 158

Opcje na WIG20

77 308

808 360

50 149

46 522

479 020

31 840

9

8 495

9 791

3

4 324

7 752

923 251

9 769 952

183 636

934 766

7 222 687

137 569

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.
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W dalszej części tego podrozdziału szczegółowo opisano rozwój rynków najbardziej płynnych
instrumentów – kontraktów futures na indeks WIG20 i akcje spółek oraz opcji na indeks WIG20.
Wielkość rynku
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 niższa o 21,5% w porównaniu
z 2013 r. Wynikało to przede wszystkim z zakończenia w czerwcu 2014 r. notowania kontraktów
z mnożnikiem 10 zł. W obrocie pozostały jedynie serie z mnożnikiem 20 zł. Najwyższe obroty
tymi instrumentami odnotowano w marcu, wrześniu oraz grudniu, co wynikało z szerokiego
zakresu dziennych wahań indeksu WIG20 oraz jego podwyższonej zmienności w tych okresach
(wykres 5.4.10). Na takie zmiany indeksu, oprócz wydarzeń na rynkach finansowych, mógł
wpływać sam fakt wygasania omawianych kontraktów. Dla inwestorów o nastawieniu
spekulacyjnym zmienność cen na rynku kontraktów terminowych w dużym stopniu określa jego
atrakcyjność. Jej wysokie poziomy stwarzają większe możliwości osiągnięcia zysku, ale
jednocześnie narażają ich na większe ryzyko poniesienia straty. Pozytywnie na wartość obrotów
na rynku omawianych kontraktów wpływała większa wartość transakcji zawieranych przez
animatorów. Na koniec grudnia 2014 r. taką funkcję pełniło 14 podmiotów, czyli o dwa więcej niż
na koniec 2013 r. Podobnie jak w poprzednich latach aktywność inwestorów koncentrowała się
w segmencie kontraktów futures na indeks WIG20 o najkrótszym terminie zapadalności.
Wykres 5.4.10. Zmienność historyczna i dzienny zakres wahań indeksu WIG20 w latach 20122014
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 w 2013 r. nowych kontraktów na
indeks WIG20 z mnożnikiem 20 zł. Nowy standard miał zwiększyć zainteresowanie inwestorów
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tymi instrumentami dzięki relatywnie niższym kosztom transakcyjnym. Negatywnie na
wspomniane zainteresowanie wśród najmniejszych inwestorów wpływał jednak większy
w wartościach bezwzględnych wstępny depozyt zabezpieczający niezbędny do zawarcia
transakcji jednym kontraktem. Wzrost tego depozytu wynikał wprost ze wzrostu wartości
nominalnej omawianych kontraktów. W rezultacie wprowadzenie kontraktów futures na indeks
WIG20 z mnożnikiem 20 zł najprawdopodobniej przyczyniło się do rezygnacji części
uczestników rynku, w szczególności dysponujących niewielkimi środkami na inwestycje,
z zawierania transakcji tymi instrumentami. Zostało to odzwierciedlone w spadku wartości
transakcji inwestorów indywidualnych oraz spadku ich udziału w strukturze obrotów
kontraktami futures na GPW, który w drugiej połowie 2014 r. wyniósł 45% – najmniej w historii
notowań tych instrumentów.
Niewielki wzrost wartości obrotów kontraktami futures na indeks WIG20 przy jednoczesnym
spadku obrotów akcjami wchodzącymi w skład tego indeksu sprawił, że wskaźnik płynności
tych kontraktów przerwał trwający od trzech lat trend spadkowy i wzrósł do 132,2% (wykres
5.4.11). Kontrakty terminowe na WIG20 nadal były bardziej płynne niż wspomniane akcje, co
potwierdza wielkość spreadu bid-ask w kwotowaniach tych instrumentów finansowych.
W 2014 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 oznaczało 4-8 pkt bazowych. Dla akcji spółek wchodzących w skład tego
indeksu było to średnio 10,4 pkt bazowych.
Wykres 5.4.11. Obroty kontraktami futures na indeks WIG20 i obroty akcjami wchodzącymi
w skład tego indeksu w latach 2007-2014
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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 2014 r., podobnie jak rok wcześniej, w obrocie na GPW znajdowało się 69 serii
kontraktów futures na akcje 23 spółek, w tym 17 z indeksu WIG20. Płynność tych instrumentów
pozostawała niska, średnia dzienna wartość transakcji wyniosła 21,4 mln zł, czyli o 0,4 mln zł
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mniej niż 2013 r. Inwestorzy zawierali transakcje kontraktami futures głównie na akcje
największych spółek.
W 2014 r. spadły wolumen i wartość obrotów opcjami na indeks WIG20 (tabela 5.4.7). Wynikało
to przede wszystkim z istotnie niższej zmienności indeksu bazowego (wykres 5.4.10). W celu
dostosowania krajowego rynku tych instrumentów pochodnych do standardów giełd
europejskich, GPW zadecydowała o wprowadzeniu w sierpniu 2014 r. nowych serii opcji
o miesięcznym terminie zapadalności. W efekcie na koniec 2014 r. w obrocie znajdowało się aż
220 serii opcji na indeks WIG20. Płynność rynku, podobnie jak w poprzednich latach, była
najwyższa w przypadku serii opcji o krótkim terminie wygaśnięcia i jednocześnie mających
ujemną wartość wewnętrzną (out-of-the-money). Duża aktywność inwestorów na rynku
wspomnianych instrumentów wynikała z ich relatywnie niskiej ceny. Zainteresowanie
pozostałymi seriami było niskie (wykres 5.4.12), w arkuszach zleceń znajdowało się niewiele
ofert kupna lub 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 byli zobowiązani do stałego składania minimum 78 zleceń kupna i sprzedaży opcji
call i put, z których 42 musiało dotyczyć opcji z terminem zapadalności do 3 miesięcy włącznie.
Wykres 5.4.12. Struktura liczby otwartych pozycji na rynku opcji indeksowych na GPW
na koniec 2014 r.
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Źródło: GPW.

Uczestnicy rynku
Głównymi uczestnikami rynku kontraktów terminowych związanych z rynkiem akcji na GPW
byli inwestorzy indywidualni (wykres 5.4.13)280. Wśród inwestorów instytucjonalnych 69,7%

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
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obrotów generowali animatorzy rynku. Znaczną aktywność wykazywały także fundusze
inwestycyjne, które miały około 16-procentowy udział w wartości transakcji kontraktami futures
krajowych inwestorów instytucjonalnych.
Transakcje inwestorów indywidualnych na rynku opcji indeksowych stanowiły 47% wolumenu
obrotów. Istotny wzrost tego udziału względem 2013 r. wynikał ze spadku aktywności
pozostałych grup inwestorów, w szczególności podmiotów zagranicznych. Mniejszą aktywność
wykazywali również animatorzy rynku, którzy w 2014 r. odpowiadali za prawie wszystkie
transakcje krajowych inwestorów instytucjonalnych. W strukturze obrotów zachowali oni jednak
udział zbliżony do obserwowanego w 2013 r.
Wykres 5.4.13. Struktura inwestorów na rynku instrumentów pochodnych na GPW w latach
2011-2014, wg wolumenu obrotów
A. Kontrakty terminowe
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Źródło: GPW.

5.4.3.2. Walutowe instrumenty pochodne
W 2014 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 obcych.
Wielkość rynku
W 2014 r. wartość transakcji walutowymi kontraktami futures zawartymi na GPW wyniosła
7,4 mld zł. Wolumen obrotów zmniejszył się w porównaniu z poprzednim rokiem aż o 20,9%, do
2,3 mln szt. (wykres 5.4.14). Jednym z powodów spadku zainteresowania inwestorów

ich istotnie niższy udział w wolumenie obrotów 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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indywidualnych zawieraniem transakcji walutowymi kontraktami futures na GPW mogła być
wzmożona konkurencja ze strony internetowych platform transakcyjnych oferowanych przez
domy maklerskie i banki.
Wykres 5.4.14. Walutowe kontrakty futures na GPW w latach 2011-2014
350

tys. szt.

tys. szt.

140

11-2014

09-2014

07-2014

05-2014

03-2014

01-2014

11-2013

09-2013

07-2013

05-2013

03-2011

Wolumen obrotów (kontrakty) - lewa oś

03-2013

0
01-2013

0
11-2012

20

09-2012

40

50

07-2012

100

05-2012

60

03-2012

150

01-2012

80

11-2011

200

09-2011

100

07-2011

250

05-2011

120

01-2011

300

Liczba otwartych pozycji na koniec miesiąca - prawa oś

Uwaga: aby zapewnić porównywalność danych sprzed zmiany standardu walutowych kontraktów futures,
szeregi do kwietnia 2012 r. zostały przemnożone przez 10.
Źródło: GPW.

W strukturze obrotów, kolejny rok z rzędu, dominowały transakcje USD/PLN, które
odpowiadały za 87,0% wartości wszystkich transakcji tymi instrumentami. Wysoki udział tej
pary walutowej wynikał z wyższej zmienności kursu USD/PLN w porównaniu ze zmiennościami
kursów EUR/PLN i CHF/PLN. Przeciętna transakcja walutowymi kontraktami futures opiewała
na 10,9 tys. jednostek waluty bazowej.
Uczestnicy rynku
Głównymi uczestnikami rynku walutowych kontraktów futures byli inwestorzy indywidualni
o nastawieniu spekulacyjnym, prawdopodobnie dysponujący mniejszymi środkami finansowymi
niż inwestorzy korzystający z internetowych platform transakcyjnych. Rynek organizowany
przez GPW, poza niższymi kosztami transakcyjnymi, oferował mniejsze bariery wejścia,
w postaci niższej wartości pojedynczego kontraktu (1 000 jednostek waluty bazowej,
w porównaniu z 10 000 jednostek waluty bazowej na wspomnianych platformach). Ponadto, ze
względu na wymogi rynku regulowanego oraz rozliczanie transakcji w KDPW_CCP, obrót
kontraktami na GPW cechowała większa przejrzystość oraz bezpieczeństwo.
Małe zainteresowanie przedsiębiorstw zabezpieczaniem się przed ryzykiem walutowym
z wykorzystaniem instrumentów pochodnych notowanych na GPW wynikało przede wszystkim
z konkurencyjnej oferty rynku OTC, w tym elektronicznych platform transakcyjnych
organizowanych przez banki. Przedsiębiorstwa wybierały ofertę tych instytucji finansowych,
ponieważ pozwalała ona na dokładne dopasowanie kwoty oraz terminów zapadalności
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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
Aktywność inwestorów na rynku kontraktów futures na obligacje skarbowe oraz na stawki
referencyjne WIBOR, wprowadzonych przez GPW do obrotu w październiku 2013 r., była
bardzo niska. W 2014 r. zawarto, odpowiednio, 75 i 21 transakcji tymi instrumentami o wartości
łącznie 0,3 mld zł i 1,3 mld zł. Jednym z czynników ograniczających płynność tego rynku jest
niewielkie zainteresowanie banków pełnieniem funkcji jego animatora. Zgodnie z obecnie
obowiązującymi przepisami prawa bank może dokonywać bezpośrednich transakcji na rynku
regulowanym, jeśli posiada osobną licencję na prowadzenie działalności maklerskiej i wyodrębni
ją organizacyjnie w formie biura281. Oznacza to, że transakcje instrumentami pochodnymi
notowanymi na GPW nie mogą być zawierane bezpośrednio przez mających doświadczenie
w handlu instrumentami pochodnymi OTC stopy procentowej pracowników departamentów
skarbu, tylko przez pracowników biur maklerskich. Takie uwarunkowania utrudniają
zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w bankach, które chciałyby pełnić funkcję animatora
omawianego rynku.

Szerzej na temat tego zagadnienia w: Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r., Warszawa 2014, NBP,
ramka 4.9.1 s. 205-206.
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Relacja aktywów krajowych instytucji finansowych do PKB wyniosła na koniec 2014 r. 121,4%.
W stosunku do sfery realnej gospodarki system finansowy nie jest nadmiernie rozwinięty.
Obejmuje on wszystkie rodzaje instytucji finansowych i rynków finansowych typowych dla
dobrze rozwiniętych gospodarek rynkowych. Osiągnięty poziom rozwoju, w ocenie instytucji
międzynarodowych, wskazuje na optymalną wielkość i strukturę z punktu widzenia jego
pozytywnego wpływu na wzrost gospodarczy. Pożądane byłoby utrzymanie korzystnych
tendencji zmian w strukturze portfela kredytowego banków. 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 2014 r. aktywa banków krajowych zwiększyły się o około
9%, dzięki czemu ich relacja do PKB nieznacznie wzrosła do około 89%.



Tempo akcji kredytowej dla sektora niefinansowego wyniosło około 4,5% i było zbliżone
we wszystkich głównych kategoriach kredytów. Od wybuchu globalnego kryzysu
finansowego przyrost kredytów w Polsce był najwyższy wśród wszystkich krajów UE.
Jednocześnie w Polsce udział kredytów dla przedsiębiorstw w aktywach sektora bankowego
jest jednym z najniższych zarówno w całej UE, jak i wśród krajów regionu. Niekorzystna
z punktu widzenia rozwoju gospodarczego tendencja rosnącej koncentracji na kredytowaniu
gospodarstw domowych, przy spadku znaczenia kredytowania przedsiębiorstw została
jednak zahamowana w ostatnich latach. Korzystną zmianą w strukturze kredytów dla
sektora niefinansowego był również dalszy spadek wartości walutowych kredytów
mieszkaniowych.



Głównym źródłem finansowania działalności krajowych banków były depozyty sektora
niefinansowego. Tempo ich wzrostu przewyższało tempo wzrostu kredytów prowadząc do
ograniczenia luki finansowania. Jednocześnie spadł udział finansowania zagranicznego
w strukturze pasywów banków.



Relatywnie silny wzrost aktywów bankowości spółdzielczej wynikał w dużym stopniu
z ekspansji banków spółdzielczych na nowe obszary działalności, w tym linie biznesowe
będące dotychczas domeną banków komercyjnych. Brak odpowiednio rozwiniętych
systemów zarządzania ryzykiem związanym z taką działalnością był jedną z przyczyn
pogorszenia się jakości portfela kredytowego i spadku zyskowności sektora. Ryzyka
związane z obecnym modelem funkcjonowania banków spółdzielczych oraz nowe wymogi
regulacyjne wymagają zmian sposobu działania zrzeszeń banków spółdzielczych. Jednym
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z działań w tym zakresie powinno być zacieśnienie współpracy banków spółdzielczych
i zrzeszających w ramach systemu ochrony instytucjonalnej, czyli grupy podmiotów
wzajemnie gwarantujących sobie płynność i wypłacalność.


W 2014 r. w sektorze spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych prowadzone były
procesy restrukturyzacyjne. W rezultacie tych procesów skala działalności sektora uległa
ograniczeniu. Na koniec 2014 r. działalność operacyjną prowadziło 50 kas (o 5 mniej niż na
koniec roku poprzedniego), a wartość aktywów kas zmniejszyła się o ok. 27%. Na koniec
2014 r. kasy prowadzące działalność wykazały łącznie stratę netto. Znaczący wpływ na
poziom wyniku finansowego miała pogarszająca się jakość aktywów (konieczność tworzenia
odpisów aktualizujących) oraz zmniejszenie przychodów odsetkowych, wynikające m.in.
z malejących stóp procentowych. Sytuacja kapitałowa SKOK-ów była trudna, a wartość
funduszy własnych nieadekwatna do skali prowadzonej działalności.

 Krajowe przedsiębiorstwa preferują konserwatywną strategię finansowania działalności
i wykorzystują w tym celu głównie środki własne. Spośród zewnętrznych źródeł
finansowania

coraz

chętniej

korzystają

z

leasingu

oraz

emisji

obligacji,

w

tym

przeprowadzanych na rynkach zagranicznych. W 2014 r. wartość umów leasingowych
i pożyczek udzielonych przedsiębiorstwom przez firmy leasingowe wzrosła do 42,8 mld zł.
Podmioty niefinansowe pozyskały na krajowym rynku obligacji długoterminowych 21 mld zł.
Wartość emisji nowych akcji na rynkach organizowanych przez GPW (Główny Rynek
i NewConnect) wyniosła natomiast tylko 2 mld zł. Innym źródłem finansowania
przedsiębiorstw są środki od funduszy private equity. W 2014 r. fundusze te zainwestowały
w kraju około 1 mld zł, ale relacja kapitału z tego źródła do kapitału pozyskanego w drodze
emisji nowych akcji w ostatnich czterech latach zawsze przekraczała 25%.
 Firmy pożyczkowe specjalizują się w udzielaniu krótkoterminowych pożyczek o niskich
kwotach mniej zamożnym grupom konsumentów, dzięki czemu produkty te stanowią
uzupełnienie oferty banków. Dane GUS wskazują, że w 2014 r. udzieliły one pożyczek
o wartości 7,6 mld zł, co oznacza wzrost o 35,4% w porównaniu z 2013 r. Część tych firm
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

na

bezpieczeństwo

pożyczkobiorców, a nieprawidłowości występujące na tym rynku, dotyczące m.in.
pozaodsetkowych kosztów pożyczek, mogą prowadzić do obniżenia zaufania społeczeństwa
do innych instytucji finansowych. Uzasadnia to wprowadzenie regulacji mającej na celu
wyeliminowanie praktyk naruszających interesy konsumentów i wzmocnienie ich ochrony na
rynku usług pożyczkowych w Polsce.
 Na koniec 2014 r. aktywa netto funduszy inwestycyjnych osiągnęły rekordową wartość
219,5 mld zł. Wzrost aktywów nastąpił głównie w wyniku napływu środków w ujęciu netto.
Saldo wpłat i wypłat było niższe niż w 2013 r., co było związane z gorszą koniunkturą na
krajowym rynku akcji oraz mniejszym zainteresowaniem inwestorów funduszami służącymi
optymalizacji podatkowej. Wśród uczestników funduszy inwestycyjnych nadal dominowały
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gospodarstwa domowe. Zarówno relacja wartości kapitału ulokowanego przez gospodarstwa
domowe w formie tytułów uczestnictwa do złożonych przez nie depozytów bankowych, jak
i udział tytułów uczestnictwa w strukturze oszczędności gospodarstw domowych zwiększyły
się. W 2014 r., po raz pierwszy w historii funkcjonowania sektora, KNF cofnęła jednemu
z towarzystw

funduszy

inwestycyjnych

zezwolenie

na

wykonywanie

działalności.

Uzasadnieniem tej decyzji były w szczególności opóźnienia w wypłacaniu inwestorom
należnych środków z tytułu zrealizowanych zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa.
 Aktywa netto otwartych funduszy emerytalnych spadły w 2014 r. o 50,2% do poziomu 149,1
mld zł. Było to spowodowane wejściem w życie nowych przepisów prawa, które nakładały
obowiązek przekazania ponad połowy aktywów OFE do ZUS oraz wprowadzały
dobrowolności członkostwa w OFE. Na skutek zmian w polityce inwestycyjnej funduszy
emerytalnych, determinowanych nowymi limitami inwestycyjnymi, od lutego 2014 r.
w portfelach funduszy przeważają krajowe instrumenty udziałowe, które na koniec roku
stanowiły 79,6% wartości portfela. Nowy katalog dopuszczalnych inwestycji OFE nie
obejmuje skarbowych papierów wartościowych, stanowiących do tej pory prawie połowę
aktywów funduszy. W 2014 r. średnia roczna ważona stopa zwrotu OFE wyniosła 0,5%.
 Na koniec 2014 r. aktywa zgromadzone w ramach dobrowolnej części systemu emerytalnego
wyniosły 15,6 mld zł i były o 13% wyższe niż w roku poprzednim. Najwięcej aktywów
zgromadzono w pracowniczych programach emerytalnych (10,3 mld zł), najmniej na
indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (0,3 mld zł). Pomimo nieznacznego
wzrostu liczby osób gromadzących dodatkowe środki na cele emerytalne, formy te w dalszym
ciągu pozostawały mało popularne.
 W 2014 r. wzrosły aktywa oraz lokaty sektora ubezpieczeń, a zysk wyniósł 6,8 mld zł.
W strukturze lokat krajowych zakładów ubezpieczeń dominowały skarbowe papiery
wartościowe. Pomimo spadku składki przypisanej brutto, krajowy sektor ubezpieczeń miał
wystarczające środki własne na pokrycie ustawowych parametrów wypłacalności oraz lokaty
wyższe niż zobowiązania wynikające z zawartych umów ubezpieczeń.
 Podmioty maklerskie prowadzą działalność przede wszystkim na krajowych rynkach
zorganizowanych przez GPW oraz BondSpot. Spadające obroty na rynku akcji i kontraktów
terminowych oraz przejawiająca się w niższych prowizjach duża konkurencja na rynku usług
maklerskich sprawiają, że podstawowa działalność podmiotów maklerskich jest coraz mniej
dochodowa, co z kolei może wiązać się z fuzjami i przejęciami w sektorze.
 Wspomniana sytuacja na rynku kapitałowym skłania podmioty maklerskie do szukania
alternatywnych źródeł przychodów i rozszerzania oferty usług kierowanych do inwestorów
indywidualnych m.in. o możliwość zawierania transakcji na zorganizowanych rynkach
zagranicznych oraz transakcji kontraktami terminowymi z rozliczeniem różnicowym na kursy
walutowe, towary i indeksy giełdowe za pośrednictwem internetowych platform
transakcyjnych.

Duża

dźwignia

finansowa

i

ryzyko

inwestycyjne

związane

z wykorzystywaniem takich kontraktów były przesłankami ustawowego określenia na
poziomie 1% minimalnej relacji depozytu zabezpieczającego, wymaganego do realizacji
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transakcji instrumentami pochodnymi nierozliczanymi przez CCP, do wartości nominalnej
instrumentu finansowego.
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 tych lokat były determinowane niewielką liczbą jego
uczestników oraz niskimi limitami kredytowymi nakładanymi wzajemnie na siebie przez
banki. Dominowały transakcje O/N, których udział w obrotach na tym rynku w 2014 r.
przekraczał 90%.
 Liczba uczestników fixingu stawek referencyjnych WIBID/WIBOR wzrosła z 11 do 13. 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), powinny uczestniczyć w ich fixingu, spełniając rekomendacje
nadzorcze dotyczące wewnętrznego procesu wyznaczania i dostarczania kwotowań na jego
potrzeby. Istotny wpływ na organizację fixingu stawek referencyjnych będzie miała
wypracowywana w UE regulacja dotycząca indeksów wykorzystywanych jako wskaźniki
w instrumentach i umowach finansowych. Projektowane przepisy mają na celu poprawę
nadzoru nad procesem wyznaczania wskaźników rynkowych oraz zagwarantowanie
wysokiej

jakości

danych

źródłowych.

Proponowane

rozwiązania

przewidują m.in.

wprowadzenie ścisłych wymogów organizacyjnych dla administratorów wskaźników
kluczowych, za które powinny być uznane stawki referencyjne WIBID/WIBOR.
 Transakcje banków krajowych stanowiły około 17% obrotów na globalnym rynku fx swap
złotego. Banki krajowe zawierały transakcje fx swap przede wszystkim z bankami
zagranicznymi, finansującymi inwestycje na rynku kapitałowym w Polsce, w szczególności na
rynku obligacji skarbowych, oraz spekulującymi na zmiany kursu złotego. Często
wykorzystywały je także w strategiach służących ograniczaniu ryzyka walutowego.
 W 2014 r. kontynuowany był wzrost obrotów na rynku transakcji warunkowych w Polsce.
Jednak udział operacji typu repo w strukturze obrotów na międzybankowym rynku transakcji
lokacyjnych był nadal niski. Krajowa infrastruktura w zakresie obsługi potransakcyjnej
transakcji warunkowych (tj. oferta grupy kapitałowej KDPW) odpowiada standardom
występującym na rozwiniętych rynkach finansowych, np. w strefie euro, a zatem dalszy
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 zawartym 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
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zawieranie transakcji cross-currency repo, które banki krajowe mogą wykorzystywać
w zarządzaniu ryzykiem wynikającym z niedopasowania walutowego aktywów i pasywów.
 Wprowadzone na początku lutego 2014 r. zmiany w systemie emerytalnym doprowadziły do
spadku zadłużenia Polski z tytułu krajowych obligacji skarbowych o około 20%
i jednoczesnego wzrostu udziału nierezydentów w strukturze nabywców tych instrumentów
(o około 10 pkt proc.). Zaangażowanie tej grupy inwestorów na krajowym rynku obligacji
skarbowych było względnie stabilne (wahało się między 180 a 200 mld zł). Systematycznie
rosła wartość portfela skarbowych papierów wartościowych w posiadaniu inwestorów
azjatyckich oraz banków krajowych. Kolejny rok z rzędu wzrosło znaczenie instrumentów
zmiennoprocentowych, na koniec 2014 r. ich udział w strukturze krajowych obligacji
skarbowych wyniósł ponad 20%. Kontynuowany był spadek płynności na rynku hurtowym.
Średnia dzienna wartość transakcji bezwarunkowych zmniejszyła się w porównaniu z 2013 r.
o blisko 30% i wyniosła 11,1 mld zł.
 Rynek nieskarbowych długoterminowych papierów dłużnych jest relatywnie słabo rozwinięty
i mało płynny. W 2014 r. w prawie wszystkich jego segmentach kontynuowany był wzrost
wartości instrumentów pozostających w obrocie. Niemal 40-procentowy wzrost zadłużenia
przedsiębiorstw z tytułu długoterminowych papierów dłużnych wynikał z poprawy
warunków

makroekonomicznych

i

niskich

stóp

procentowych,

które

zachęcały

przedsiębiorstwa do zwiększania nakładów inwestycyjnych. Wartość podpisanych w 2014 r.
nowych programów emisji sugeruje, że w nadchodzących latach rynek papierów dłużnych
przedsiębiorstw będzie się nadal rozwijał. Rynek obligacji komunalnych pozostawał silnie
rozdrobniony, co wynikało z niewielkich potrzeb pożyczkowych mniejszych jednostek
samorządu terytorialnego i dzielenia emisji na wiele serii. Banki nadal w niewielkim stopniu
finansowały się emitując papiery dłużne.
 Kapitalizacja polskiego rynku akcji wzrosła do 1 bln 262,1 mld zł, co było spowodowane
przede wszystkim wprowadzeniem do obrotu akcji zagranicznego banku Santander. Wartość
rynkowa spółek krajowych obniżyła się natomiast nieznacznie, a jej relacja do PKB Polski na
koniec 2014 r. wyniosła 34,7%. Płynność krajowego rynku akcji pozostawała niska
w porównaniu z giełdami krajów rozwiniętych. Wpływ na to ma m.in. utrzymywanie
w obrocie papierów wartościowych relatywnie dużej liczby spółek o niewielkiej kapitalizacji
oraz niskim free float. Do zwiększenia obrotów na rynku akcji w kolejnych latach może
przyczynić się wzrost aktywności zdalnych członków giełdy wykorzystujących technikę
handlu wysokiej częstotliwości. W 2014 r. istotnie spadła wartość akcji sprzedanych w IPO
oraz SPO, co było konsekwencją nie tylko mniejszej skali przygotowywanych przez spółki
emisji, ale również mniejszego zainteresowania inwestorów nabywaniem tych instrumentów.
 Rynek NewConnect po raz pierwszy w historii skurczył się zarówno pod względem
kapitalizacji, jak i liczby emitentów. Było to spowodowane zarówno zmianami cen akcji
notowanych na tym rynku, jak i wycofaniem z obrotu albo przeniesieniem instrumentów
udziałowych na Główny Rynek GPW przez niektórych emitentów. Płynności rynku
NewConnect nie sprzyjała niska wartość akcji oferowanych w ramach pierwotnych ofert.
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Warte rozważenia byłoby dalsze zwiększenie obowiązujących na nim wymogów wobec
emitentów, np. ustanowienie minimalnej wartości emisji akcji danej spółki, które miałyby być
wprowadzone do obrotu, oraz poprawa przejrzystości informacyjnej tego rynku.
 Wprowadzona w październiku 2014 r. zmiana cyklu rozrachunkowego ze standardu T+3 na
T+2 dla akcji, praw do akcji, kwitów depozytowych i certyfikatów inwestycyjnych była
związana z dostosowaniem krajowego rynku do przepisów rozporządzenia w sprawie
usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych i centralnych depozytów papierów
wartościowych.

Umożliwi

to

uczestnikom

KDPW

szybsze

pozyskanie

papierów

wartościowych oraz środków pieniężnych w związku z zawartą transakcją.
 Średnie dzienne obroty na globalnym kasowym rynku złotego wzrosły w 2014 r. o 10%
i wyniosły około 10,5 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 w niewielkim stopniu odzwierciedlał
przepływy wynikające z wymiany handlowej lub inwestycji nierezydentów na krajowym
rynku kapitałowym.
 Wartość operacji pozagiełdowymi instrumentami pochodnymi złotego zrealizowanych na
rynku offshore, który obejmuje operacje między nierezydentami, była istotnie wyższa niż na
rynku krajowym, co wiązało się przede wszystkim z dużą aktywnością banków londyńskich
oraz funduszy hedgingowych. W Polsce pod względem wartości obrotów nadal wyraźnie
dominowały procentowe instrumenty pochodne OTC, pomimo obserwowanego w 2014 r.
istotnego wzrostu zainteresowania uczestników transakcjami pochodnymi zabezpieczającymi
przed ryzykiem walutowym. Aktywność inwestorów na rynku giełdowych instrumentów
pochodnych wciąż była istotnie mniejsza niż na rynku OTC i koncentrowała się w segmencie
kontraktów futures na indeks WIG20.
 W celu ograniczenia ryzyka rynkowego wynikającego z kredytów mieszkaniowych
nominowanych w walutach obcych banki krajowe powszechnie stosowały strategie
zabezpieczające wykorzystujące transakcje CIRS basis. Bieżąca sprzedaż na rynku kasowym
walut obcych otrzymanych w wymianie początkowej transakcji CIRS basis pozwalała im
równoważyć długą pozycję walutową z tytułu wspomnianych kredytów.
 W lutym 2014 r. wszedł w życie obowiązek przesyłania do repozytoriów transakcji
zarejestrowanych przez ESMA raportów o zawarciu, modyfikacji i wcześniejszym
zakończeniu transakcji instrumentami pochodnymi. Ponadto uczestnicy rynku instrumentów
pochodnych zostali zobligowani do przekazywania od 12 sierpnia 2014 r. w każdym dniu
roboczym informacji na temat wyceny transakcji tymi instrumentami według wartości
rynkowej oraz ustanowionego dla nich zabezpieczenia. Wymóg raportowania dotyczy obu
stron transakcji posiadających osobowość prawną.
 Korzystając z krajowej infrastruktury potransakcyjnej, uczestnicy rynku finansowego mogą
wypełniać wymogi regulacji UE dotyczące handlu instrumentami pochodnymi OTC.
Instytucją uprawnioną przez ESMA do gromadzenia raportów z danymi o wszystkich
rodzajach transakcji pochodnych jest KDPW. Podmiot ten posiada również status jednostki
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odpowiedzialnej za nadawanie unikatowych w skali globalnej kodów identyfikujących osoby
fizyczne będące stronami transakcji pochodnych. W kwietniu 2014 r. KDPW_CCP otrzymał od
KNF autoryzację na świadczenie usług rozliczeniowych jako CCP w rozumieniu
rozporządzenia EMIR. Może on prowadzić rozliczenia m.in. nominowanymi w złotych
transakcjami pochodnymi FRA, IRS i OIS. Duże znaczenie dla rozwoju krajowego rynku
instrumentów pochodnych i funkcjonowania KDPW_CCP może mieć wprowadzenie
obowiązku

centralnego

rozliczania

transakcji

wystandaryzowanymi

instrumentami

pochodnymi, w szczególności jeśli będzie on dotyczył instrumentów pochodnych OTC stopy
procentowej nominowanych w złotych.
 Z powodu niskiej jakości danych oraz braku jednolitego standardu ich udostępniania niewiele
instytucji uprawnionych do korzystania ze informacji gromadzonych w repozytoriach
transakcji zdecydowało się na ich pozyskiwanie ze wszystkich repozytoriów i kompleksową
analizę. Do poprawy jakości tych danych niezbędne są: ujednolicenie zasad weryfikacji przez
repozytoria kompletności przesyłanych raportów, regularna, sformalizowana rekoncyliacja
raportów

przesłanych

przez

obie

strony

transakcji,

wyodrębnianie

na

podstawie

zgromadzonych raportów łańcucha transakcji powiązanych oraz ewentualne usuwanie przez
podmioty raportujące danych powielonych.
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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.
benchmark – indeks wykorzystywany jako podstawa do określenia wartości należności lub
zobowiązania z tytułu transakcji instrumentami finansowymi oraz do oceny wyników
inwestycyjnych instytucji wspólnego inwestowania, m.in. funduszy inwestycyjnych. Za indeks
uznaje się regularnie publikowaną wartość albo liczbę wyznaczaną zgodnie z określoną formułą
lub metodą kalkulacji na podstawie rzeczywistych lub szacunkowych cen jednego lub więcej
aktywów bazowych albo na podstawie innych wielkości.
carry trade – w niniejszym opracowaniu przez carry trade rozumie się strategię inwestycyjną
polegającą na pozyskiwaniu niskooprocentowanego finansowania w jednej walucie i lokowaniu
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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.
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,
(Dz. Urz. UE L176 z 2013 r., s. 338).
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, (Dz. Urz. UE. L176 z 2013 r., s.1).
dual listing – obrót akcjami spółki publicznej na więcej niż jednym rynku zorganizowanym
(rynku regulowanym lub alternatywnym systemie obrotu).
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, (Dz. Urz. UE L201 z 2012 r., s. 1).
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).
FRA (forward rate agreement) – transakcja pochodna, w której strony zobowiązują się do zapłaty
odsetek
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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.
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.
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).
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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.
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 – Markets in Financial Instruments Directive. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady nr 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz
zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE, (Dz. Urz. UE L173 z 2014 r., s. 349).
MiFIR – Markets in Financial Instruments Regulation. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych
oraz zmieniające rozporządzenie (EU) nr 648/2012, (Dz. Urz. UE L173 z 2014 r., s. 84).
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.
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.
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.
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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
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
iobciążenie odpowiednią kwotą ich rachunków bankowych. W praktyce oznacza to transfer
środków

pieniężnych

i

instrumentów

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2014 r.

finansowych

pomiędzy

kontami

kupującego
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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.
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.
SFT – Securities Financing Transactions. Transakcje pożyczek papierów wartościowych, repo, SBB
oraz inne operacje o równoważnych skutkach ekonomicznych i podobnym ryzyku.
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
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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– 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. System SORBNET2 zastąpił
funkcjonujący do 9 czerwca 2013 r. system SORBNET.
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.
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.
SSR – Short Selling Regulation, 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).
stawka referencyjna – benchmark stopy procentowej powszechnie wykorzystywany na danym
rynku do określania oprocentowania depozytów, kredytów, pożyczek i dłużnych papierów
wartościowych oraz stosowany do wyceny transakcji finansowych. Stawki referencyjne
wyznaczane są podczas tzw. fixingu, zgodnie z metodyką określoną przez jego organizatora, na
podstawie kwotowań lub danych transakcyjnych przesyłanych przez zobowiązane do tego
podmioty.
system zdefiniowanej składki (DC) – system, w którym świadczenie emerytalne jest
uzależnione od sumy zebranych składek i wyników inwestycyjnych z zarządzania środkami
zgormadzonymi na koncie osoby oszczędzającej. Wysokość składek zwykle jest ustalona
procentowo od wynagrodzenia i wpłacana na indywidualne konto oszczędzającego.
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system zdefiniowanego świadczenia (DB) – system, w którym świadczenie emerytalne jest
wyznaczane na podstawie specjalnie określonej formuły uwzględniającej lata pracy i wysokość
wynagrodzenia osoby oszczędzającej. Osoba oszczędzająca za każdy rok pracy uzyskuje
określony procent przyszłego świadczenia.
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 – Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities Directive, 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), zmieniona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/91/UE
z dnia z dnia 23 lipca 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2009/65/WE w sprawie koordynacji
przepisów

ustawowych,

wykonawczych

i

administracyjnych

odnoszących

się

do

przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) w zakresie
funkcji depozytariusza, polityki wynagrodzeń oraz sankcji (UCITS V) (Dz.Urz. UE L257 z 2014 r.,
s. 186).
uwspólnienie (mutualisation) – tu: oznacza proces przekształcenia indywidualnej własności

środków wpłaconych do SRF przez poszczególne kraje we wspólną własność poprzez
utworzenie jednego wspólnego funduszu.
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 dźwigni – jedna z nowych miar adekwatności kapitałowej wprowadzona przez pakiet
CRDIV/CRR; wyrażony w procentach iloraz kapitału Tier I banku i miary ekspozycji całkowitej
banku, tj. sumy wartości ekspozycji z tytułu wszystkich jego aktywów i pozycji pozabilansowych
nieodliczonych od kapitału Tier I.
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.
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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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Skróty używane w opracowaniu
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

ARM

approved reporting mechanism

ASO

alternatywny system obrotu

AT

algorithmic trading

ATM

at-the-money

BFG

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego

BGŻ

Bank Gospodarki Żywnościowej

BIG

Biuro Informacji Gospodarczej

BIK

Biuro Informacji Kredytowej

BME

Bolsas y Mercados Españoles

BPS

Bank Polskiej Spółdzielczości

BRRD

Bank Recovery and Resolution Directive

CAC40

indeks 40 największych spółek giełdy papierów wartościowych w Paryżu

CDS

credit default swap

CFD

contract for difference

CHF

frank szwajcarski

CIRS

cross currency interest rate swap

CIT

podatek dochodowy od osób prawnych

COR

współczynnik combined ratio

CPI

Consumer Price Index

CPMI

Committee on Payments and Market Infrastructures

CPSS

Committee on Payment and Settlement Systems

CRD IV

Capital Requirements Directive IV

CRR

Capital Requirements Regulation
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CVA

credit valuation adjustment

CZK

korona czeska

DAX

indeks giełdy papierów wartościowych we Frankfurcie

DAX30

indeks 30 największych spółek giełdy papierów wartościowych we Frankfurcie

DB

defined benefit

DBPD

długoterminowe bankowe papiery dłużne

DC

defined contribution

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

DPDP

długoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw

DRP

Dealerzy Rynku Pieniężnego

DSPW

Dealerzy Skarbowych Papierów Wartościowych

DTCC

Depository Trust & Clearing Corporation

Dz.U.

Dziennik Ustaw

Dz.Urz. KNF

Dziennik Urzędowy Komisji Nadzoru Finansowego

Dz.Urz. UE

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

EBA

European Banking Authority

EBC

Europejski Bank Centralny

ECB

European Central Bank

EEA

European Economic Area, Europejski Obszar Gospodarczy

EET

exempt, exempt, taxed, model opodatkowania oszczędności

EFTA

European Free Trade Association, Europejskie Stowarzyszenie Wolnego
Handlu

EIOPA

European Insurance and Occupational Pensions Authority

ESA

European System of Accounts

ESMA

European Securities and Markets Authority

ESRB

European Systemic Risk Board

ETF

exchange-traded fund

ETT

exempt, taxed, taxed, model opodatkowania oszczędności

EUR

euro

EURIBOR

Euro Interbank Offered Rate

EVCA

European Private Equity and Venture Capital Association

FESE

Federation of European Securities Exchanges

FISN

Financial Instrument Short Name

FOU

Fundusz Ochrony Ubezpieczonych

FSB

Financial Stability Board

FTSE100

indeks 100 największych spółek giełdy papierów wartościowych w Londynie

FX

foreign exchange

Fx swap

foreign exchange swap

G-20

Group of Twenty (Finance Ministers and Central Bank Governors)

GIODO

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

GMRA

Global Master Repurchase Agreement

GMT

Greenwich Mean Time
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GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

GUS

Główny Urząd Statystyczny

HHI

wskaźnik Herfindahla-Hirschmana

IAiR

Instytut Analiz i Ratingu

IBEX35

indeks giełdy papierów wartościowych w Madrycie

ICE

Intercontinental Exchange

IDEM

Italian Derivatives Exchange Market

IFC

International Finance Corporation

IKE

Indywidualne Konto Emerytalne

IKZE

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

IMKB

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası

IOSCO

International Organization of Securities Commissions

IPS

institutional protection scheme, system ochrony instytucjonalnej

ISDA

International Swaps and Derivatives Association

ISIN

International Securities Identification Number

ITM

in-the-money

JST

jednostki samorządu terytorialnego

KBPD

krótkoterminowe bankowe papiery dłużne

KDPW

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

KDPW_CCP

izba rozliczeniowa o statusie CCP należąca do grupy kapitałowej Krajowego
Depozytu Papierów Wartościowych

KE

Komisja Europejska

KFD

Krajowy Fundusz Drogowy

KIR

Krajowa Izba Rozliczeniowa

KNF

Komisja Nadzoru Finansowego

KPDP

krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw

KSF

Komitet Stabilności Finansowej

KRS

Krajowy Rejestr Sądowy

LEI

legal entity identifier

LIBOR

London Interbank Offered Rate

LIFFE

London International Financial Futures and Options Exchange

LSE

London Stock Exchange

LtV

loan to value

MdM

Mieszkanie dla Młodych

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

MŚP

małe i średnie przedsiębiorstwa

MTF

multilateral trading facility

mWIG40

Warszawski Indeks Giełdowy Średnich Spółek

NASDAQ

National Association of Securities Dealers Automated Quotations
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Skróty używane w opracowaniu

NBP

Narodowy Bank Polski

NCIndex

indeks rynku NewConnect

NCIndex30

indeks grupujący 30 najbardziej płynnych spółek z rynku NewConnect

NDF

non-deliverable forward

NYSE

New York Stock Exchange

NZD

dolar nowozelandzki

O/N

overnight

OC

odpowiedzialność cywilna

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development

OFE

otwarty fundusz emerytalny

OMX

Optionsmäklarna

OMX Stockholm 30

indeks grupujący 30 największych spółek giełdy papierów wartościowych
w Sztokholmie

OTC

over-the-counter

OTF

organised trading facility

OTM

out-of-the-money

PDA

prawo do akcji

PE

Parlament Europejski

PFE

pracowniczy fundusz emerytalny

PFMIs

Principles for financial market infrastructures

PKB

produkt krajowy brutto

PKO BP

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski

PLN

złoty polski

PPE

Pracowniczy Program Emerytalny

PSIK

Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych

PTE

powszechne towarzystwo emerytalne

PZF

Polski Związek Faktorów

PZU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń

ROE

return on equity

RPP

Rada Polityki Pieniężnej

RPW

Rejestr Papierów Wartościowych

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

SCT

SEPA Credit Transfer

SDD

SEPA Direct Debit

SEPA

Single Euro Payments Area

SFIO

specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty

SGB

Spółdzielcza Grupa Bankowa

SIX

Swiss Exchange

SKOK

spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa

SMI

indeks giełdy papierów wartościowych w Zurychu
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SRB

Single Resolution Board

SRF

Single Resolution Fund

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

TEE

taxed, exempt, exempt, model opodatkowania oszczędności

TFI

towarzystwo funduszy inwestycyjnych

TU

towarzystwo ubezpieczeń

TUiR

towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji

TUnŻ

towarzystwo ubezpieczeń na życie

TUW

towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych

UE

Unia Europejska

UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

UFK

ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

UKNF

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

UPI

unique product identifier

USD

dolar amerykański

UTI

unique trade identifier

UTP

Universal Trading Platform

UTP-D

moduł systemu Universal Trading Platform dla instrumentów pochodnych

VAT

Value Added Tax

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

ZBP

Związek Banków Polskich

ZPL

Związek Polskiego Leasingu

ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
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