
Pomimo tego, ze swoim wolume-
nem na granicy 11 mld zł, rynek
KPD stanowi ciągle ok. 50 proc.

wartości polskiego rynku pozaskarbo-
wych papierów dłużnych. 

Najbardziej znaczącym momentem do-
tychczasowego rozwoju rynku był schyłek
2001 r., kiedy to łączne zadłużenie z tytu-

łu emisji tych walorów przekroczyło 
12 mld zł. Do tego momentu odnotowy-
wano na nim silną tendencją wzrostową,
znajmocniejszymi przyrostami rynku wla-
tach 1995/1996 oraz wlatach 1997/1998.
Po 2001 r. nastąpiła wyraźna jego zapaść,
charakteryzująca się rosnącą dynamiką
spadku wartości zadłużenia w kolejnych
latach 2002, 2003 i 2004. 
O ile największy wzrost liczby emiten-
tów (odpowiednio o 344 proc. oraz

o 56 proc.) odnotowano w tym samym
czasie, kiedy miał miejsce największy
przyrost wartości zadłużenia z tytułu
emisji KPD, tj. w latach 1995/1996
oraz 1997/1998, o tyle osiągnięcie naj-
wyższego historycznie zadłużenia
w 2002 r. na poziomie przekraczają-
cym 12 mld zł odbyło się przy spadku
(!) liczby emitentów o 6 proc. Dodat-
kowo, mimo iż kolejny rok przyniósł
dalszy, jeszcze silniejszy, spadek licz-
by emitentów (na przełomie lat
2001/2002 wyniósł on aż 12 proc.) od-
notowany został znacznie łagodniejszy
w skutkach spadek wartości rynku
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Polski rynek KPD przedsi´biorstw, który do koƒca 2001 r.
rós∏ bardzo szybko, w kolejnych latach wszed∏ w faz´
zastoju, która mog∏aby wskazywaç na ostateczne
wyczerpanie si´ wczeÊniejszego potencja∏u wzrostowego. 

MIROS¸AW MATYJASIK

PODSTAWY PRAWNE
We wst´pnej fazie rozwoju rynku papierów komer-
cyjnych dominowa∏a forma weksla, jednak po no-
welizacji ustawy o obligacjach ju˝ w 2000 r. od-
notowano wzrost zainteresowania tà podstawà
prawnà dla emisji KPD, a w kolejnych latach ten-
dencja ta utrzymywa∏a si´. Powstanie jednolitej
podstawy prawnej do emisji krótkoterminowych
instrumentów d∏u˝nych przyczyni∏oby si´
do zwi´kszenia przejrzystoÊci i stabilnoÊci rynku
oraz zmniejszenia ryzyka inwestowania w d∏u˝ne
papiery wartoÊciowe. Brak zainteresowania
uczestników rynku KPD tà tematykà mo˝e jedy-
nie uzasadniaç to, ˝e wi´kszoÊç obecnie przepro-
wadzanych emisji jako podstawy prawnej u˝ywa
ustawy o obligacjach.
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KPD (tylko o 9 proc.). Można stąd
wnioskować o pierwszych tendencjach
koncentracji większych wartościowo
emisji w rękach mniejszej liczby 
emitentów. 

Pod koniec 2004 r. ponad jedenastomi-
liardowy rynek KPD obsługuje już tylko
18 banków, to jest tyle, ile było potrzeba
do obsługi dwukrotnie mniejszego za-
dłużenia kilka lat wcześniej (w 1998 r.
rynek KPD miał wartość 5,6 mld zł).
Nie powinien dziwić fakt, iż najwyższy
wzrost łącznej wartości programów
emisji został odnotowany na samym
początku istnienia rynku KPD, tj.
na przełomie lat 1992/1993. Drugi
i trzeci co do wielkości wzrost wielko-
ści emisji programów w latach 1995
i 1996 towarzyszył natomiast wpraw-
dzie spektakularnemu zwiększeniu po-
pularności KPD wśród emitentów, jak
i organizatorów emisji, nie idąc jednak
w parze z rzeczywistym wzrostem za-
dłużenia z tytułu emisji KPD. Świad-
czyć o tym może niski wskaźnik wyko-
rzystania programów emisji, który
w latach tych pozostawał na poziomie
odpowiednio 33 i 24 proc. 

W początkowych latach swojego istnie-
nia polski rynek krótkoterminowych pa-
pierów dłużnych przedsiębiorstw dyna-
micznie się rozwijał. Dopiero w 2002 r.
tendencja ta uległa znacznemu zaha-
mowaniu. Rynek KPD nie podlegał
w tym czasie istotniejszym zmianom ja-
kościowym. Wydaje się, że w 2002 r.
istotne jego słabości nawarstwiły się
do poziomu, który ostatecznie zabloko-

wał jego dalszy rozwój. Przyczyny sta-
gnacji są złożone i niejednoznaczne.
Ciekawych informacji dostarczają od-
powiedzi udzielone przez osoby pracu-
jące dla instytucji, poddane badaniu an-
kietowemu. 
W badaniach wzięło udział kilkanaście
banków i kilkadziesiąt firm emitentów
i nie-emitentów KPD. Każdorazowo, re-
prezentująca daną instytucję osoba po-
proszona została o wskazanie pięciu
najważniejszych przyczyn stagnacji
(w niektórych przypadkach wskazano
ich mniej). Wskazanie którejś z przy-
czyn oznaczało przydzielenie jednego
punktu do końcowej oceny. 

Rynek wtórny KPD został wskazany ja-
ko trzeci w kolejności czynnik hamują-
cy upowszechnienie KPD w finansowa-
niu działalności firm. Dla banków to
nawet zdecydowanie najważniejszy po-

wód zastoju (21,1 proc.). Najbliżej wska-
zania go na trzeciej pozycji byli emiten-
ci KPD, dla których powód ten uplasował
się na czwartym miejscu (10,9 proc.
przyznanych punktów), najdalej – nie-
-emitenci KPD, którzy uplasowali go
na siódmym miejscu (7,1 proc.). Na pod-
stawie przykładowej tabeli kwotowań
papierów komercyjnych z 28 lutego
2003 r. można stwierdzić, że jedynie
21,1 proc. papierów miało pełne kwoto-
wania kupno-sprzedaż. Dodatkowo,

na sześć banków kwitujących jedynie
dwa prezentowały pełne kwotowania
(odpowiednio: Pekao SA. – 71,4 proc.
wszystkich kwotowań, Raiffeisen Bank
Polska – 100 proc. wszystkich kwoto-
wań). Pozostałe banki kwotujące papie-
ry ze zorganizowanych przez siebie pro-
gramów, tj. ING Bank Śląski, Société
Generale, Bank Handlowy SA i Bank
BPH – prezentowały jedynie oferty kup-
na. Świadczy to niezbicie o tym, że ban-
ki w roli organizatorów emisji same
sprowadzają swoją rolę do funkcji po-
średnika, którego rola polega na znale-
zieniu inwestorów na papiery firm
poszukujących finansowania zewnętrz-
nego. Nie robią natomiast nic, aby dla
nabywców papierów stworzyć warunki
obrotu wtórnego, dlatego właśnie naby-
te papiery pozostają w rękach inwesto-
rów najczęściej aż do chwili wykupu
przez pierwotnych emitentów i nie
uczestniczą w obrocie wtórnym, czyniąc
rynek wtórny niepłynnym. Nierzadko

same banki – organizato-
rzy emisji – zapewniwszy
sobie interesujące wyna-
grodzenie od emitenta,
utrzymują na własnym
portfelu pomiędzy  5 proc.
a 20 proc. wartości emisji,
co dodatkowo przyczynia

się do znacznego ograniczenia obrotu.
Po trzecie, KPD przedsiębiorstw charak-
teryzują się wysokim nominałem (war-
tość nominalna polskich emisji to naj-
częściej 100.000 zł, rzadziej 500.000 zł,
mniej programów ma wartość nominal-
ną emisji wynoszącą 10.000 zł), co czy-
ni je niedostępnymi dla małych inwesto-
rów. Po czwarte, rynek wtórny nie
dysponuje odpowiednim instrumenta-
rium organizacyjnym w postaci jednoli-
tej platformy obrotu i systemu rozliczeń.
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Wymóg ujawniania szczegó∏owych informacji o sytuacji finansowej emitenta

Brak podmiotów o agresywnych wobec ryzyka strategiach inwestycyjnych (np. fundusz typu venture capital)

Coraz wiàksze zainteresowanie inwetorów – w tym tak˝e prywatnych – emisjami papierów o d∏u˝szych terminach wykupu

Coraz wi´ksze zainteresowanie emitentów finansowaniem za poÊrednictwem emisji obligacji

Brak ubezpieczeƒ emisji obligacji w ofercie towarzystw ubezpieczeniowych

Brak jednoznacznej podstawy prawnej KPD

Coraz wi´ksza ostro˝noÊç banków w organizowaniu emisji KPD

Nieposiadanie renomowanej firmy matki (bàdê rating macierzystej firmy niewystarczajàcy)

Wysokie prowizje banków

Przypadki wykluczenia odpowiedzielnoÊci banków w sytuacji niewyp∏acalnoÊci niektórych emitentów KPD

Wysokie oczekiwania gwarancyjne banku (dobra firma macierzysta lub inne rodzaje por´czeƒ)

Coraz wi´ksza ostro˝noÊç inwestorów w lokowaniu Êrodków w KPD

Nieposiadanie przez wiele firm ratingu (bàdê rating niewystarczajàcy)

Ma∏o p∏ynny i nieefektywny rynek wtórny KPD

Ograniczenia inwestycyjne niektórych podmiotów

Dekoniunktura gospodarcza w kraju i pogarszajàca si´ sytuacja finansowa przedsi´biorstw

PRZYCZYNY STAGNACJI NA RYNKU KPD *

èród∏o: opracowanie w∏asne wed∏ug ró˝nych podmiotów (jako proc. przyznanych przez nie punktów)

Czynnikiem hamujàcym rozwój rynku 
jest nieposiadanie przez wiele firm ratingu
lub te˝ rating niewystarczajàcy. 
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Coraz mniej organizatorów

Czemu rynek stoi?

Banki nic nie robià



Praktyka bankowa

Banki – organizatorzy emisji – z reguły
rozprowadzają KPD na rynku pierwot-
nym, organizują dla nich rynek wtórny
oraz sami prowadzą rejestr inwestorów.
Powoduje to, że rynek nie jest transpa-
rentny – wybrany bank nie jest w stanie
porównać papierów emitowanych przez
różne przedsiębiorstwa, których emisje
organizowały różne banki. 

Czynnikiem hamującym rozwój rynku
jest nieposiadanie przez wiele firm
ratingu lub też rating niewystarczający.
Banki i emitenci postawili tę przyczynę
na miejscu trzecim (odpowiednio 
12,4 proc. oraz 12 proc. przydzielonych
punktów), nie-emitenci na miejscu pią-
tym (8,3 proc.). Można wymienić przy-
najmniej trzy powody małej popularno-
ści ratingu w Polsce. Jest on bardzo
kosztowny, zwykle jego koszt osiąga ok.
0,5 proc. wartości nominalnej emisji
(choć nie więcej niż 50 tys. zł), z uwagi
na to, na ocenę ratingową mogą pozwo-
lić sobie jedynie największe firmy.
Po drugie, nie jest on formalnie wyma-
gany dla żadnej formy prawnej emisji
nie tylko KPD, ale nawet papierów
długoterminowych. Po trzecie, rating
nie wpływa na obniżenie kosztu pozy-
skania środków za pośrednictwem KPD.
Na polskim rynku KPD nie ma ścisłego
związku pomiędzy stopą zwrotu papie-
rów dłużnych a ryzykiem ich nabycia.
Jedynym w zasadzie aspektem przema-
wiającym za ratingiem pozostaje fakt,
iż dla nielicznych banków posiadanie,
bądź brak ratingu decyduje o podjęciu
się bądź odmowie realizacji programu
emisji KPD. Działająca na polskim ryn-
ku agencja ratingowa Fitch Polska pod-
kreśla niekorzystny fakt, iż emitenci nie

są skłonni do ujawniania informacji,
a te, które zawarte są w memorandum
informacyjnym, często nie podlegają ak-
tualizacji. Można przewidywać, że wraz
z rozwojem struktury ratingu kredyto-
wego, wycena papierów powinna zo-
stać skorelowana z ryzykiem. Jak do-
tychczas, można jednak przyjąć, że
rozwój rynku ratingów krótkotermino-
wych jeszcze się nie rozpoczął. Inwesto-
rzy są też ostrożni w lokowaniu wolnych
środków w KPD. Przyczyna ta została
wymieniona jako czwarta przez banki
i nie-emitentów KPD (odpowiednio: 11
proc. i 9,1 proc. przyznanych punktów)
oraz jako ósma przez emitentów KPD
(5,5 proc.). Za główną przyczynę
ostrożności inwestorów można bez wąt-
pienia uznać fakt niespłacenia przez nie-
których emitentów całości lub części zo-
bowiązań z emisji KPD. Same banki są
w dużej mierze odpowiedzialne za osła-
bienie apetytów inwestycyjnych na tym

rynku, szczególnie w sytuacji, gdy fakt
niespłacenia zadłużenia przez emiten-
ta KPD był poprzedzony przeprowadzo-
ną przez bank znaczną sprzedażą pa-
pierów na rzecz inwestorów. 
Kolejnym – siódmym problemem rynku
krótkoterminowych papierów dłużnych
przedsiębiorstw – są przypadki wyklucze-

nia odpowiedzialności banków w sytu-
acji niewypłacalności niektórych emiten-
tów KPD. Banki nierzadko interweniują
z wykupem KPD w sytuacji zagrożonej
spłaty należności. Zachowanie przez bank
dobrego imienia jest w tych przypadkach
postrzegane jako cenniejsze niż spłata zo-
bowiązań, za które bank tak naprawdę
nie ponosi odpowiedzialności. 

Problemem, który w łącznej ocenie
uplasował się na pozycji dwunastej, jest
brak ubezpieczeń emisji obligacji
w ofercie towarzystw ubezpieczenio-
wych. Co ciekawe, doceniony on został
jedynie przez nie-emitentów KPD, któ-
rzy przydzielili mu wysokie, szóste miej-
sce (8,1 proc. przyznanych punktów).
Uzasadnieniem takiej oceny może być
to, że uczestniczący w badaniu nie-emi-
tenci to doświadczeni lub potencjalni
inwestorzy na rynku KPD, gdzie brak
pewności co do spłaty zobowiązań
przez emitentów odzwierciedla awer-
sję inwestorów do ryzyka. Wobec bra-
ku ratingu, gwarantowania emisji przez
firmę macierzystą lub bank, ubezpie-
czenie emisji przez towarzystwo ubez-
pieczeniowe mogłoby stanowić dla in-
westorów wystarczające zabezpieczenie
zainwestowanego kapitału. KPD po-
strzegane są przez inwestorów tego ryn-
ku (część nie-emitentów stanowi tę ka-
tegorię jego uczestników) jako
instrumenty obarczone znacznym ry-
zykiem (stąd mowa o braku agresyw-
nie nastawionych inwestorów, jako
czynniku hamującym rozwój rynku
KPD). Podobnie rzecz się ma, jeśli cho-
dzi o barierę w postaci wymogu ujaw-
niania szczegółowych informacji o sy-
tuacji finansowej emitenta. ■
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WARTOÂå I DYNAMIKA RYNKU KPD* 

Rok 1992 r. 1993 r. 1994 r. 1995 r. 1996 r. 1997 r. 1998 r. 1999 r. 2000 r. 2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r.
Liczba emitentów 8 9 12 18 80 113 176 229 328 309 272 225 194
Dynamika liczby 
emitentów (w proc.) - 13 33 50 344 41 56 30 43 -6 -12 -17 -14
WartoÊç zad∏u˝enia 
(w mln z∏) 3,8 b. d. b. d. 500 1 200 2 544 5 611 6 658 10 931 12 720 11 544 11 163 11 039
Dynamika wartoÊci 
zad∏u˝enia (w proc.) - - - - 140 112 121 19 64 16 -9 -3 -1
WartoÊç uruchomionych 
programów (w mln z∏) 3,8 55,6 150 1500 5000 b. d. b. d. 13578 16445 23054 b. d. b. d. b. d.
Dynamika wartoÊci 
programów (w proc.) - 1363 170 900 233 - - - 21 40 - - -
Liczba organizatorów 
emisji 1 1 1 4 9 14 18 26 27 25 23 20 18
Dynamika liczby 
organizatorów (w proc.) - 0 0 300 125 56 29 44 4 -7 -8 -13 -10 
Wykorzystanie programów 
emisji KPD (w proc.) 100 - - 33 24 - - 49 67 55 - - -

èród∏o: wyliczenia w∏asne; *w latach 1992 - 2004

A JAK W UNII?
W Unii Europejskiej najbardziej rozwini´tym ryn-
kiem krótkoterminowych papierów d∏u˝nych
przedsi´biorstw jest rynek francuski. Oko∏o 90
proc. emisji KPD w formie zdematerializowanej
zosta∏o zarejestrowanych w instytucji Euroclear
France, która jest rodzajem izby rozliczeniowej.
Zarejestrowane tam emisje pochodzà od przed-
si´biorstw o wysokiej wiarygodnoÊci kredytowej,
potwierdzonej ratingiem, dzi´ki czemu mogà one
stanowiç zabezpieczenie nawet dla operacji refi-
nansowych Banku Francji. 

Niech´ç do ratingu Ryzyko wcià˝ du˝e


