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Niniejszy artyku∏ przedstawia aktualne informacje o prowadzonych przez EBC pracach zwiàzanych z monitorowaniem i ocenà stanu integracji finansowej w Europie oraz przyk∏ady dzia∏aƒ
stanowiàcych wk∏ad EBC i Eurosystemu w proces integracji. Nawiàzuje do poprzedniego artyku∏u na ten temat opublikowanego w Biuletynie Miesi´cznym z paêdziernika 2003 r. Europejski
Bank Centralny jest ˝ywo zainteresowany post´pem integracji finansowej, która ma ogromne
znaczenie dla zadaƒ Eurosystemu okreÊlonych w Traktacie ustanawiajàcym Wspólnot´ Europejskà: utrzymywania stabilnoÊci cen poprzez realizacj´ wspólnej polityki pieni´˝nej w strefie euro, przyczyniania si´ do zapewnienia stabilnoÊci finansowej oraz dzia∏ania na rzecz sprawnego
funkcjonowania systemów p∏atniczych. Na poziomie bardziej ogólnym o znaczeniu integracji finansowej w szerszym kontekÊcie gospodarczym Êwiadczy znowelizowana ostatnio strategia lizboƒska, której celem jest umocnienie wzrostu gospodarczego i zwi´kszenie zatrudnienia w Europie. Cele te cieszà si´ pe∏nym poparciem Eurosystemu.
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W P ROWA D Z E N I E

Istnieje szereg powodów, tak ogólnogospodarczych, jak i dotyczàcych konkretnie Eurosystemu, dla których EBC i Eurosystem sà ˝ywo
zainteresowane post´pami integracji finansowej w Europie. W zwiàzku z tym EBC uwa˝nie obserwuje przebieg tego procesu.
We wrzeÊniu 2005 r. EBC opublikowa∏ pierwszy zestaw wskaêników i raport na temat stanu integracji finansowej w strefie euro. Prezentowany artyku∏ opisuje – cz´Êciowo
na podstawie tego raportu, ale tak˝e
z uwzgl´dnieniem dalszych informacji – wybrane aspekty aktualnej sytuacji.
Wa˝ne jest, by na bie˝àco analizowaç stan europejskiej integracji finansowej i jej zmiany
w czasie, tak by okreÊliç, w jakich dziedzinach proces ten post´puje, a w jakich si´
opóênia i jakie dzia∏ania nale˝y w zwiàzku
z tym podejmowaç. Niniejszy artyku∏ przedstawia zatem przeglàd dzia∏aƒ podejmowanych przez EBC i Eurosystem w celu przyspieszenia integracji. Nale˝y w tym miejscu
zauwa˝yç, ˝e na osiàgni´ciu integracji finansowej zale˝y dwóm grupom podmiotów:
uczestnikom rynków oraz administracji publicznej. Eurosystem jest zdania, ˝e na proces
ten wp∏ywajà przede wszystkim si∏y rynkowe.
Poglàd ten wynika m.in. z ogólnego zapisu
art. 105 ust. 1 Traktatu, zgodnie z którym Eurosystem powinien dzia∏aç „w poszanowaniu

zasady otwartej gospodarki rynkowej z wolnà
konkurencjà, sprzyjajàc efektywnej alokacji
zasobów”. Zgodnie z tym zapisem Eurosystem
uwa˝a, ˝e podstawowym obowiàzkiem administracji publicznej jest stworzenie warunków
sprzyjajàcych integracji. Je˝eli si∏y rynkowe
wykorzystajà te warunki, mo˝na b´dzie osiàgnàç prawdziwà integracj´ finansowà. Analiza stanu integracji i monitorowanie jej post´pów sà zatem niezb´dne, by organy administracji publicznej – w tym Eurosystem – mog∏y jà wspieraç w obszarach, w których
stwierdzono braki i niedociàgni´cia.
Plan artyku∏u jest nast´pujàcy: cz´Êç 2 przedstawia powody, dla których EBC i Eurosystem
sà ˝ywo zainteresowane post´pami integracji
finansowej w Europie. Cz´Êç 3 prezentuje ramowà koncepcj´ EBC (wychodzàc od roboczej definicji integracji finansowej) oraz podsumowuje aktualny stan integracji. Cz´Êç 4
omawia na wybranych przyk∏adach ró˝ne rodzaje dzia∏aƒ podejmowanych przez EBC
i Eurosystem w celu zaawansowania europejskiej integracji finansowej. W cz´Êci 5 przedstawiono wnioski.
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Z N A C Z E N I E I N T E G R A C J I F I N A N S OW E J
E U RO P Y D L A E U RO S Y S T E M U
Istnieje wiele powodów, dla których EBC
i Eurosystem sà ˝ywotnie zainteresowane post´pami europejskiej integracji finansowej.
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Po pierwsze, ma ona kluczowe znaczenie dla
prowadzenia wspólnej polityki pieni´˝nej,
gdy˝ u∏atwia niezak∏ócony i skuteczny przekaz impulsów tej polityki w strefie euro.
Po drugie, jest istotna z punktu widzenia jednego ze statutowych zadaƒ Eurosystemu, czyli utrzymania stabilnoÊci finansowej. Po trzecie, jest kwestià podstawowej wagi dla kolejnego zadania Eurosystemu, jakim jest wspieranie sprawnego funkcjonowania systemów
p∏atniczych, a tak˝e dla bezpiecznego i sprawnego dzia∏ania systemów rozliczania i rozrachunku papierów wartoÊciowych, co le˝y
w interesie Eurosystemu. Po czwarte wreszcie, w powszechnej opinii integracja finansowa przyczynia si´ do zwi´kszania mo˝liwoÊci
wysokiego bezinflacyjnego wzrostu gospodarczego. Dlatego w∏aÊnie Eurosystem przywiàzuje wielkà wag´ do przebiegu integracji finansowej w Europie 1 .
KO R Z Y Â C I O G Ó L N O G O S P O DA R C Z E
Integracja finansowa jest kluczowym elementem unijnej polityki gospodarczej. W 1999 r.
Komisja Europejska – w ramach realizacji
strategii lizboƒskiej w dziedzinie integracji finansowej – zainicjowa∏a program Financial
Services Action Plan (FSAP), który zakoƒczy∏
si´ w 2005 r. W tym samym roku – po Êródokresowym przeglàdzie – Rada Europejska
wznowi∏a strategi´ lizboƒskà, której dwa podstawowe cele to umocnienie wzrostu i zwi´kszenie zatrudnienia w Europie. Eurosystem
w pe∏ni popiera ten program. Europa pilnie
potrzebuje reform strukturalnych, w tym
zwi´kszenia elastycznoÊci rynku pracy, podniesienia konkurencyjnoÊci rynków us∏ug
i produktów oraz wspierania wiedzy i innowacji. Potrzeba reform strukturalnych nie ogranicza si´ do sfery realnej gospodarki, ale dotyczy tak˝e jej strony finansowej, a tym samym

1 Stanowisko Eurosystemu w tym zakresie odzwierciedla tak˝e
definicja jego misji: „[…] Naszym podstawowym celem w ramach Eurosystemu jest utrzymanie stabilnoÊci cen s∏u˝àcej
wspólnemu dobru. Pe∏niàc równie˝ rol´ wiodàcego autorytetu
w dziedzinie finansów, dà˝ymy do ochrony stabilnoÊci finansowej oraz wspierania europejskiej integracji finansowej”.
Zob. strona internetowa EBC pod adresem http://www.ecb.int
/ecb/orga/escb/html/mission_eurosys.pl.html.
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integracji finansowej. W grudniu 2005 r. Komisja Europejska og∏osi∏a Bia∏à Ksi´g´ dotyczàcà strategii wobec us∏ug finansowych
na lata 2005-2010.
KorzyÊci ogólnogospodarcze wynikajàce z integracji finansowej mo˝na podsumowaç nast´pujàco. Zadaniem systemów finansowych jest
umo˝liwienie przep∏ywu Êrodków od podmiotów gospodarczych, które majà nadmiar wolnych Êrodków do tych, u których wyst´puje
ich niedobór, a tak˝e obrót, zabezpieczenie
i ró˝nicowanie ryzyka oraz tworzenie puli
Êrodków na wypadek jego urzeczywistnienia.
Integracja finansowa u∏atwia realizacj´ tych
zadaƒ, gdy˝ pozwala na wspólne ponoszenie
i dywersyfikacj´ ryzyka oraz zwi´ksza mo˝liwoÊci bezinflacyjnego wzrostu. U∏atwia te˝
podmiotom gospodarczym inwestowanie w innych regionach strefy euro, a tym samym
zmniejsza zagro˝enie, ˝e lokalne wstrzàsy odbijà si´ na dochodach i konsumpcji. Dzi´ki integracji rynki stajà si´ g∏´bsze i bardziej p∏ynne, co pozwala na osiàgniecie korzyÊci skali
i zwi´kszenie puli Êrodków na inwestycje.
Proces integracji sprzyja konkurencji, ekspansji rynków i rozwojowi poÊrednictwa finansowego, a zatem post´powi w dziedzinie us∏ug
finansowych. To z kolei przyczynia si´ do obni˝enia kosztów poÊrednictwa i efektywniejszej alokacji kapita∏u. Wykorzystanie zasobów do sfinansowania najbardziej rentownych
mo˝liwoÊci inwestycyjnych pozwala potencjalnie osiàgnàç wy˝szy i bardziej trwa∏y
wzrost gospodarczy nie powodujàcy inflacji.
Brak pe∏nej integracji systemu finansowego –
jak to ma miejsce w strefie euro – niesie ze sobà koszty w postaci niewykorzystanych mo˝liwoÊci wzrostu gospodarczego.
EBC i Eurosystem sà zainteresowane europejskà integracjà finansowà i p∏ynàcymi z niej korzyÊciami ogólnogospodarczymi z uwagi
na postanowienie art. 105 ust. 1 Traktatu,
zgodnie z którym „bez uszczerbku dla celu stabilnoÊci cen, ESBC wspiera ogólne polityki
gospodarcze we Wspólnocie [ustanowione]
[...] w artykule 2”, czyli dà˝enie do trwa∏ego
i bezinflacyjnego wzrostu.

I N T E G R A C J A F I N A N S OWA A P O L I T Y K A
PIENI¢˚NA
Pe∏na integracja systemu finansowego jest
niezb´dna dla realizacji polityki pieni´˝nej,
gdy˝ u∏atwia niezak∏ócony i skuteczny przekaz jej impulsów w strefie euro. Za poÊrednictwem procesu transmisji polityki pieni´˝nej
decyzje jej dotyczàce oddzia∏ujà na poziom
cen i produkcji w gospodarce. Poniewa˝ decyzje te sà realizowane i przekazywane przez
system finansowy, stopieƒ integracji finansowej wp∏ywa na efektywnoÊç przekazu. Wspólna polityka pieni´˝na mo˝e wprawdzie zapewniç utrzymanie stabilnoÊci cen nawet wtedy,
gdy integracja finansowa w pewnych obszarach nie jest pe∏na (dzieje si´ tak de facto
od siedmiu lat), jednak w takiej sytuacji mo˝liwe jest, ˝e transmisja polityki pieni´˝nej b´dzie ró˝nie oddzia∏ywaç na poszczególne kraje strefy euro.
Mo˝na to udowodniç na przyk∏adzie dwóch
g∏ównych kana∏ów transmisji polityki pieni´˝nej: stopy procentowej i ryzyka kredytowego.
Je˝eli chodzi o kana∏ stopy procentowej, bank
centralny wp∏ywa na mi´dzyokresowà alokacj´
zasobów za poÊrednictwem wra˝liwoÊci zagregowanego popytu na zmiany stóp procentowych. Wprawdzie niektóre czynniki wp∏ywajàce na wra˝liwoÊç popytu (np. mi´dzyokresowa
elastycznoÊç substytucji w sektorze gospodarstw domowych) nie poddajà si´ obserwacji,
mo˝na jednak przyjàç z du˝ym prawdopodobieƒstwem, ˝e zale˝y ona od efektywnoÊci,
z jakà sektor finansowy przek∏ada zmiany
w nastawieniu polityki pieni´˝nej na szeroki
zestaw stóp procentowych i rentownoÊci.
Zmiany oprocentowania kredytów i depozytów
bankowych sà bardzo wa˝ne dla decyzji
o oszcz´dzaniu i finansowaniu podejmowanych przez gospodarstwa domowe i przedsi´biorstwa. Ró˝nice w stopach procentowych
stosowanych przez banki wynikajà nie tylko
z asymetrycznoÊci warunków w gospodarkach
narodowych – np. ryzyka kredytowego i stóp
procentowych, wielkoÊci podmiotów, struktury gospodarki czy sytuacji na rynkach kapita∏owych – ale tak˝e z czynników instytucjonalnych – w tym ró˝nic w opodatkowaniu, regula-
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cjach i skutecznoÊci nadzoru – oraz struktur finansowych takich jak relacja finansowania
w bankach do finansowania na rynku kapita∏owym lub stopieƒ otwarcia i konkurencyjnoÊci
rynku w poszczególnych krajach strefy euro.
Ró˝nice w reakcji bankowych stóp procentowych mogà prowadziç do nieefektywnoÊci
transmisji wspólnej polityki pieni´˝nej. W tym
wzgl´dzie wi´ksza integracja sektora bankowego mo˝e ograniczyç zró˝nicowanie reakcji
bankowych stóp procentowych na zmiany stóp
rynku pieni´˝nego we wszystkich krajach strefy euro (zob. tak˝e cz´Êç 3).

Rola EBC
i Eurosystemu
w europejskiej
integracji
finansowej

Mówiàc o kanale kredytowym nale˝y podkreÊliç rol´, jakà odgrywa poda˝ kredytów bankowych. Chodzi o to, w jakim zakresie dzia∏ania
banku centralnego wp∏ywajà na poda˝ kredytów bankowych oraz o to, w jakim zakresie
banki sà êród∏em finansowania gospodarki.
Ten kana∏ transmisji polityki pieni´˝nej oddzia∏uje zw∏aszcza na firmy, które sà bardzo
uzale˝nione od finansowania z banków, warunkujàcego realizacj´ planów inwestycyjnych. Wi´ksza transgraniczna integracja finansowa wynikajàca ze zwi´kszenia puli dost´pnych aktywów inwestycyjnych mog∏aby
zwi´kszyç zró˝nicowanie portfeli banków, tym
samym pozwalajàc im ∏atwiej kompensowaç
zacieÊnianie polityki pieni´˝nej. Istotny jest
te˝ rozwój zintegrowanego rynku obligacji
korporacyjnych, gdy˝ przesuni´cie êróde∏ finansowania z banków na rynek kapita∏owy
mo˝e spowodowaç zmniejszenie roli kredytowego kana∏u transmisji polityki pieni´˝nej.
Od chwili powstania unii walutowej obserwatorzy co jakiÊ czas zg∏aszajà obawy dotyczàce
mo˝liwej asymetrii i nieefektywnoÊci mechanizmu transmisji polityki pieni´˝nej oraz potencjalnie asymetrycznego wp∏ywu jej impulsów
na kraje strefy euro2. Ogólnie rzecz bioràc istniejà wprawdzie pewne dowody, ˝e poszczególne kana∏y transmisji monetarnej nie dzia∏ajà
2 Zob. Angeloni, I., Kashyap A.K., Mojon B. (red. 2003): Monetary Policy Transmission in the Euro Area. A Study by the
Eurosystem Monetary Transmission Network. Cambridge University Press, oraz raport Inflation Persistence Network, czerwiec 2005, adres internetowy http://www.ecb.int/home/pdf/research/inflationpersistencepricesettingreport.pdf
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w sposób ca∏kowicie symetryczny we wszystkich gospodarkach strefy, jednak asymetrie te
zasadniczo nawzajem si´ znoszà, jeÊli chodzi
o ogólnà reakcj´ poziomu produkcji i inflacji
na impulsy polityki pieni´˝nej. Tym niemniej
pewne ró˝nice istniejà, co mo˝e wskazywaç –
obok odmiennoÊci struktur instytucji i rynków
finansowych – na brak integracji finansowej3.
Dlatego te˝ (jako ˝e celem polityki pieni´˝nej
EBC jest utrzymanie stabilnoÊci cen w ca∏ej
strefie euro, który to cel mo˝e realizowaç
przy pomocy jednego tylko instrumentu, jakim
sà krótkoterminowe stopy procentowe) zniesienie ró˝nic i nieefektywnoÊci w systemie finansowym strefy euro zale˝y od prowadzenia polityki strukturalnej sprzyjajàcej integracji tego
systemu. Ârodki takie nie zawsze pozwalajà
na zniesienie ró˝nic gospodarczych w krótkim
okresie, ale zmniejszajà koszty ekonomiczne
zwiàzane z tymi ró˝nicami i podnoszà odpornoÊç gospodarki na wstrzàsy, a tym samym u∏atwiajà transmisj´ polityki pieni´˝nej na ca∏ym
obszarze wspólnej waluty.
I N T E G R A C J A A S TA B I L N O Â å F I N A N S OWA
Integracja finansowa ma tak˝e znaczenie dla
(b´dàcej zadaniem Eurosystemu) ochrony stabilnoÊci finansowej 4. EBC monitoruje stabilnoÊç finansowà w ca∏ej strefie euro, a swoje
spostrze˝enia przedstawia regularnie w biuletynie Financial Stability Review .
StabilnoÊç systemu finansowego wymaga, by
jego podstawowe elementy – czyli rynki finansowe, zwiàzana z nimi infrastruktura oraz instytucje finansowe – by∏y zdolne razem amortyzowaç niekorzystne zdarzenia gospodarcze.
Wymaga tak˝e, by system ten umo˝liwia∏
sprawnà i efektywnà realookacj´ zasobów finansowych od posiadaczy oszcz´dnoÊci do inwestorów, a tak˝e ocen´, w∏aÊciwà wycen´
i skuteczne zarzàdzanie ryzykiem finansowym.
3 Zob. artyku∏y pt. Recent developments in financial structures
of the euro area oraz Assessing the performance of financial
systems w wydaniach Biuletynu Miesi´cznego odpowiednio
z paêdziernika 2003 i paêdziernika 2005 r.
4 Art. 105 ust. 5 Traktatu nak∏ada na ESBC obowiàzek przyczyniania si´ do nale˝ytego wykonywania polityk prowadzonych
przez w∏aÊciwe w∏adze w odniesieniu do nadzoru ostro˝noÊciowego nad instytucjami kredytowymi i do stabilnoÊci systemu finansowego.
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NieefektywnoÊç alokacji kapita∏u lub niew∏aÊciwa wycena ryzyka mo˝e zagroziç stabilnoÊci systemu finansowego, a zatem tak˝e ca∏ej
gospodarki. StabilnoÊci mo˝e tak˝e zaszkodziç
nieefektywnoÊç wynikajàca z niewystarczajàcego zintegrowania systemu finansowego.
Konieczne jest zatem zrozumienie powiàzaƒ
mi´dzy integracjà i stabilnoÊcià finansowà. Powiàzania te sà dwojakie. Z jednej strony lepiej
zintegrowane rynki finansowe stwarzajà wi´ksze mo˝liwoÊci ró˝nicowania ryzyka i finansowania, a tym samym podnoszà zdolnoÊç gospodarki do amortyzacji wstrzàsów. Na przyk∏ad
bankowoÊç transgraniczna poszerza i pog∏´bia
rynki finansowe, zwi´kszajàc p∏ynnoÊç i rozpraszajàc ryzyko. W miar´ poszerzania puli aktywów dost´pnych do inwestycji, prowadzàcego do zwi´kszenia ró˝norodnoÊci portfeli instytucji finansowych, wynikajàca stàd wi´ksza
rozpi´toÊç ryzyka zwiàzanego z portfelem powinna zwi´kszyç odpornoÊç na wstrzàsy i zdolnoÊç do ich amortyzacji przez poÊredników finansowych, tym samym zwi´kszajàc solidnoÊç
i trwa∏oÊç zintegrowanego systemu finansowego. Z drugiej strony integracja finansowa niesie
ze sobà przekszta∏cenie struktury systemu finansowego, w tym utworzenie wi´kszej iloÊci
transgranicznych powiàzaƒ finansowych. Skutki tego procesu nale˝y oceniaç tak˝e z punktu
widzenia mo˝liwoÊci rozprzestrzeniania si´ ryzyka. Kwestià kluczowà jest zatem dobre zrozumienie transgranicznych powiàzaƒ w coraz
bardziej zintegrowanym systemie finansowym.
Ogólnie rzecz bioràc nale˝y oczekiwaç, ˝e
w d∏ugim okresie wp∏yw integracji na stabilnoÊç systemu finansowego b´dzie pozytywny.
Tym niemniej strukturalne przekszta∏cenia tego systemu w wyniku procesu integracji sà kolejnym powodem, dla którego EBC uwa˝nie
monitoruje jego przebieg.
I N T E G R A C J A F I N A N S OWA A I N F R A S T R U K T U R A RY N K U
Poziom integracji infrastruktury finansowej,
w szczególnoÊci systemów p∏atnoÊci oraz rozliczania i rozrachunku papierów wartoÊciowych, tak˝e wp∏ywa na prowadzenie wspólnej

polityki pieni´˝nej w strefie euro. Systemy
rozrachunku stanowià podstawowy kana∏ przenoszenia p∏ynnoÊci oraz przekazywania papierów wartoÊciowych na zabezpieczenie operacji
polityki pieni´˝nej Eurosystemu. Infrastruktura finansowa ma te˝ podstawowe znaczenie dla
stabilnoÊci systemu finansowego i mo˝e odgrywaç kluczowà rol´ w razie kryzysu finansowego. Odpowiedni poziom jej zintegrowania
jest warunkiem niezak∏óconego funkcjonowania systemu finansowego.
Zgodnie z Traktatem przyczynianie si´
do sprawnego funkcjonowania systemów p∏atniczych nale˝y do podstawowych zadaƒ Eurosystemu, który jest w zwiàzku z tym zainteresowany wszystkimi aspektami infrastruktury
finansowej. Dotyczy to systemów p∏atnoÊci
wysokokwotowych oraz systemów rozliczania
i rozrachunku papierów wartoÊciowych,
z uwagi na rosnàcà wspó∏zale˝noÊç mi´dzy
systemami p∏atnoÊci i rozrachunku, wynikajàcà np. z bliskich relacji mi´dzy rynkiem pieni´˝nym instrumentów zabezpieczonych i niezabezpieczonych. Wià˝e si´ tak˝e z utworzeniem zintegrowanych systemów p∏atnoÊci detalicznych, dzi´ki czemu euro ma staç si´
prawdziwà walutà wewn´trznà; pozwoli to
równie˝ wykorzystaç nowe mo˝liwoÊci wynikajàce z post´pu technicznego w dziedzinie informatyki. Modernizacja europejskiej bran˝y
p∏atniczej przyczyni si´ wreszcie do dalszej integracji europejskiego sektora finansowego
(zob. tak˝e cz´Êç 4).
3
M O N I TO ROWA N I E P O Z I O M U I N T E G R A C J I F I N A N S OW E J W S T R E F I E E U RO
Jak wyjaÊniono w poprzedniej cz´Êci, EBC jako instytucja ˝ywotnie zainteresowana integracjà finansowà w Europie uwa˝nie monitoruje
przebieg tego procesu. W tym celu EBC opracowa∏ nast´pujàcà ramowà koncepcj´ systemu
monitorowania.
R A M OWA KO N C E P C J A S Y S T E M U M O N I TO RO WA N I A W E U RO S Y S T E M I E
Zacz´to od zdefiniowania integracji finansowej: EBC uznaje rynek dla danego zestawu in-
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strumentów lub us∏ug finansowych za w pe∏ni
zintegrowany, gdy wszyscy jego potencjalni
u˝ytkownicy (i) podejmujà decyzje o zawieraniu transakcji dotyczàcych tych instrumentów
i us∏ug finansowych na podstawie jednakowych regu∏, (ii) majà do nich równy dost´p,
(iii) sà na danym rynku jednakowo traktowani.

Rola EBC
i Eurosystemu
w europejskiej
integracji
finansowej

Jak powiedziano wczeÊniej, g∏ównymi elementami sk∏adowymi systemu finansowego sà rynki finansowe, zwiàzana z nim infrastruktura
oraz instytucje finansowe. Termin „rynek” zastosowano w definicji EBC w znaczeniu ogólnym, obejmujàcym wszystkie mo˝liwe formy
wymiany instrumentów i us∏ug finansowych,
czy to na gie∏dzie papierów wartoÊciowych,
czy na pozagie∏dowym rynku instrumentów
i us∏ug finansowych oferowanych przez instytucje finansowe. Nie ma mowy o rynku w pe∏ni zintegrowanym bez integracji jego infrastruktury, w szczególnoÊci systemów p∏atnoÊci
oraz rozliczeƒ i rozrachunku papierów wartoÊciowych. Zatem ca∏oÊciowa ocena poziomu
integracji finansowej powinna uwzgl´dniaç
wszystkie elementy sk∏adowe systemu finansowego. Nale˝y w tym kontekÊcie wspomnieç,
˝e tak˝e poj´cie „regu∏” u˝yte jest w znaczeniu
ogólnym i obejmuje przepisy prawa i regulacje, rozwiàzania w zakresie nadzoru, konwencje rynkowe, samoregulacj´ oraz standardy
i praktyki zwiàzane z infrastruktura finansowà.
Szeroki zakres przyj´tej przez EBC definicji
integracji finansowej wynika z tego, ˝e spe∏nienie jedynie pierwszego warunku (istnienia
jednego zestawu regu∏ dla danego rynku) nie
gwarantowa∏oby potencjalnym uczestnikom
rynku równego do niego dost´pu, dlatego zawarto go w definicji jako drugi warunek. Trzecim warunkiem jest równie traktowanie
wszystkich uczestników, którzy uzyskali dost´p i dzia∏ajà na danym rynku.
Nale˝y przy tym zaznaczyç, ˝e wprawdzie integracja finansowa jest procesem, ale definicja przyj´ta przez EBC odnosi si´ do stanu
pe∏nej i doskona∏ej integracji. Wyznacza ona
zatem poziom referencyjny dla dalszych badaƒ analitycznych i empirycznych prowadzonych przez EBC.
EBC
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Kolejnym krokiem po przyj´ciu definicji by∏o
ustalenie, w jaki sposób uchwyciç stan integracji finansowej strefy euro. Postulaty w tej dziedzinie sà cz´sto natury jakoÊciowej i odnoszà
si´ do ogólnej potrzeby zwi´kszenia integracji
dla uzyskania p∏ynàcych z niej korzyÊci. Jednak
obiektywna ocena bie˝àcego poziomu integracji
i jej zmian w czasie (post´pu, stagnacji czy nawet regresu) powinna opieraç si´ na miarach
iloÊciowych. Dlatego EBC og∏osi∏ (we wrzeÊniu
2005 r.) wst´pny zestaw 20 wskaêników opisujàcych stan integracji rynków bankowego i finansowego strefy euro. Wskaêniki te opracowano na podstawie statystyk ju˝ zebranych i opublikowanych przez EBC oraz danych uzyskanych ze êróde∏ rynkowych5. Pierwsza publikacja obj´∏a rynek pieni´˝ny, rynek obligacji rzàdowych i korporacyjnych, rynek akcji oraz rynki bankowe (hurtowy i detaliczny). Poczàtkowy
zestaw wskaêników zostanie poszerzony,
przede wszystkim o miary dotyczàce instytucji
finansowych i infrastruktury.
Poni˝ej przedstawiono – na podstawie opublikowanych i przygotowywanych wskaêników –
aktualny stan integracji finansowej strefy euro.
S TA N I N T E G R A C J I F I N A N S OW E J S T R E F Y
E U RO
Wspólna waluta odgrywa z za∏o˝enia rol´ katalizatora procesu integracji rynków finansowych strefy euro, ale poziom integracji poszczególnych segmentów rynku jest ró˝ny,
przy czym najwy˝szy jest w segmentach bli˝szych wspólnej polityki pieni´˝nej, zw∏aszcza
na rynku pieni´˝nym. Szybszej integracji rynku pieni´˝nego pomog∏o te˝ utworzenie odpowiedniej infrastruktury systemu p∏atniczego –
TARGET (zob. cz´Êç 4).
Mi´dzybankowy rynek niezabezpieczonych
depozytów by∏ prawie ca∏kowicie zintegrowa-

5 Wskaêniki opublikowano ∏àcznie z raportem, który b´dzie co
roku aktualizowany. Szczegó∏owe informacje o wskaênikach
mo˝na znaleêç w uwagach metodycznych w za∏àczniku 2
do raportu. Same wskaêniki b´dà aktualizowane co szeÊç miesi´cy. WczeÊniejsze prace dotyczàce wskaêników podaje Baele, L., Ferrando, A., Hördahl, P., Krylova, E., Monnet, C.
(2004): Measuring financial integration in the euro area . ECB
Occasional Paper No. 14.
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ny ju˝ u zarania unii walutowej – standardowe
odchylenie Êrednich stóp kredytu overnight
w poszczególnych krajach wynosi∏o wówczas
zaledwie 3 punkty bazowe. W chwili obecnej
wynosi tylko 1 punkt bazowy. Wskaêniki instrumentów o d∏u˝szej zapadalnoÊci na niezabezpieczonym rynku pieni´˝nym i rynku repo tak˝e Êwiadczà o wysokim stopniu zintegrowania.
Na decydujàcà rol´ euro dla integracji rynku
finansowego wskazuje tak˝e oprocentowanie
instrumentów pochodnych na stopy procentowe. Szczególnie wa˝nym segmentem jest tu
rynek swapów na stopy procentowe w euro
(w tym swapów na indeksy overnight ), obecnie
najwi´kszy rynek na te instrumenty na Êwiecie.
Uruchomienie indeksu swapowego EONIA
w czerwcu 2005 r. przez Euribor FBE i Euribor
ACI jest Êwiadectwem znaczenia tego segmentu rynku i jego potencja∏u na przysz∏oÊç. Wykres 1 pokazuje, ˝e od poczàtku standardowe
odchylenie kwotowaƒ w poszczególnych krajach dla ró˝nych okresów zapadalnoÊci wynosi∏o jedynie 0,1-0,2 punktów bazowych, co
Êwiadczy o prawie doskona∏ej integracji tego
segmentu rynku.
Najs∏abiej zintegrowany jest rynek krótkoterminowych papierów wartoÊciowych. Rynki papierów komercyjnych i Êwiadectw depozytowych w Europie sà rozdrobnione. Mo˝na jednak oczekiwaç post´pów w wyniku inicjatywy
STEP (zob. cz´Êç 4).
Rynek obligacji w strefie euro jest dobrze zintegrowany, g∏ównie dzi´ki wyeliminowaniu
ryzyka kursowego i wyrównaniu oczekiwaƒ
inflacyjnych w okresie poprzedzajàcym wprowadzenie wspólnej waluty. W póêniejszym
okresie na rentownoÊci obligacji skarbowych
w poszczególnych krajach strefy euro wp∏ywa∏y g∏ównie czynniki i procesy obejmujàce ca∏oÊç tej strefy. Stopieƒ integracji mo˝na wyraziç liczbowo przy pomocy standardowego odchylenia spreadów rentownoÊci w czasie.
Wskaênik ten znacznie obni˝y∏ si´ w czasie
przygotowaƒ do utworzenia unii walutowej, by
póêniej pozostaç na poziomie bliskim zera.

(Êrednia ruchoma z 61 dni; punkty bazowe)
Termin zapadalnoæci 1 miesic
Termin zapadalnoæci 12 miesi«cy
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Êci rozwini´tych rynków instrumentów pochodnych powiàzanych z rynkami obligacji.
Poni˝sza ramka przedstawia relacj´ mi´dzy integracjà finansowà i ró˝nicami w poziomie ryzyka kredytowego.

Wykres 1 Standardowe odchylenie
Êrednich kwotowaƒ swap na indeks
EONIA w krajach strefy euro

II

èród∏a: European Banking Federation, obliczenia EBC.

WyjaÊnieniem pozosta∏ych jeszcze ró˝nic mi´dzy rentownoÊciami mo˝e byç zró˝nicowanie
ryzyka kredytowego, p∏ynnoÊci oraz dost´pno-

Rola EBC
i Eurosystemu
w europejskiej
integracji
finansowej

Do 1999 r. rynek obligacji przedsi´biorstw
w strefie euro by∏ otwarty przede wszystkim
dla emitentów obligacji o najwy˝szym ratingu
kredytowym. Od tej pory poszerzy∏ si´, by
spe∏niç zapotrzebowanie na finansowanie ze
strony emitentów o wy˝szym ryzyku. Stopieƒ
zintegrowania rynku obligacji przedsi´biorstw
w strefie euro jest stosunkowo wysoki.
Ze wskaêników wynika, ˝e kraj siedziby emitenta ma jedynie marginalne znaczenie przy interpretacji ró˝nic w rentownoÊciach.
Inne segmenty rynku, takie jak ciàgle doÊç rozdrobniony rynek akcji, nadal wymagajà wi´k-

Ramka

I N T E G R A C J A F I N A N S OWA A DY S C Y P L I N A RY N KOWA : RY N E K O B L I G A C J I S K A R B OW Y C H
S T R E F Y E U RO
Dyscyplin´ rynkowà mo˝na ogólnie zdefiniowaç jako presj´ wywieranà przez uczestników
rynku na ró˝ne instytucje – firmy, banki i rzàdy – w celu promowania stabilnej polityki gospodarczej. W tej ramce omówiono dyscyplin´ rynkowà w aspekcie finansowania rzàdów. Obligacje emitowane przez rzàdy prowadzàce niew∏aÊciwà polityk´ gospodarczà charakteryzuje
wysoki poziom ryzyka. Inwestorzy niech´tni do podejmowania nadmiernego ryzyka ˝àdajà
z tego tytu∏u wynagrodzenia w postaci wy˝szej rentownoÊci. Rzàdy z kolei muszà uwzgl´dniaç
wy˝szy koszt finansowania przy planowaniu polityki gospodarczej. Ceteris paribus, dyscyplina rynkowa ma zatem zniech´caç do prowadzenia niew∏aÊciwej polityki fiskalnej.
Dyscyplina rynkowa jest najbardziej skuteczna na rynkach konkurencyjnych i sprawnie funkcjonujàcych. Warunkiem koniecznym w∏aÊciwej wyceny obligacji skarbowych przez rynki finansowe jest dost´p rzàdów do rynków kapita∏owych na takich samych warunkach jak innych
po˝yczkobiorców, a w szczególnoÊci pewnoÊç, ˝e w ostatecznym rozrachunku ka˝dy kraj pokryje pe∏ny koszt ryzyka kredytowego zwiàzanego z zad∏u˝eniem jego rzàdu. Jakakolwiek presja – poÊrednia lub bezpoÊrednia – na preferencje dla rzàdowych papierów d∏u˝nych, albo sugestia dla rynku, ˝e rzàd zaciàgajàcy d∏ug przekraczajàcy jego mo˝liwoÊci sp∏aty zostanie dofinansowany, doprowadzi∏yby nieuchronnie do nierównoÊci w wycenie, ze szkodà dla roli rynków jako instrumentu dyscyplinujàcego. Znaczenie tych kwestii zosta∏o dobitnie podkreÊlone
w Traktacie z Maastricht (art. 101-103).
Je˝eli powy˝sze warunki zostanà spe∏nione (i nie majà miejsca inne zak∏ócenia), rynki doskonale konkurencyjne b´dà w stanie dok∏adnie oceniç profil ryzyka i rentownoÊci wszystkich obligacji. W tych warunkach si∏y rynkowe zapewnià, ˝e w ostatecznym rozrachunku zasoby zoEBC
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stanà wykorzystane efektywnie i w sposób zapewniajàcy najwy˝szà zyskownoÊç (z uwzgl´dnieniem ryzyka). Mo˝na bez wàtpienia stwierdziç, ˝e post´p integracji finansowej na rynkach
obligacji skarbowych strefy euro przyczyni∏ si´ do podniesienia efektywnoÊci rynków finansowych w ogóle, a rynku obligacji w szczególnoÊci. Integracja finansowa znosi bariery handlowe i zapewnia równe warunki konkurencji, a przez to podnosi zdolnoÊç rynków finansowych
do w∏aÊciwej wyceny aktywów. Odnotowana integracja rynków obligacji skarbowych w strefie euro wzmocni∏a tym samym dyscyplinujàce oddzia∏ywanie si∏ rynkowych.
Niektórzy specjaliÊci twierdzà, ˝e zbli˝enie si´ poziomu rentownoÊci obligacji rzàdowych
strefy euro odnotowane w okresie poprzedzajàcym powstanie UGW Êwiadczy o tym, i˝ proces integracji finansowej zak∏óca egzekwowanie dyscypliny rynkowej. Rozumowanie to pomija fakt, ˝e zbli˝enie rentownoÊci wynika g∏ówne ze ÊciÊlejszej koordynacji polityki pieni´˝nej w krajach strefy euro, ogólnego obni˝enia premii za ryzyko obserwowanego tak˝e
na innych rynkach i poza strefà euro oraz ze stopniowej eliminacji niepewnoÊci zwiàzanej
z wahaniami kursów walutowych. Od 1999 r. ró˝nice w rentownoÊci wynikajà przede wszystkim z ryzyka p∏ynnoÊci i ryzyka kredytowego, a te z kolei odzwierciedlajà stan sytuacji bud˝etowej poszczególnych krajów. Dane nt. swapów kredytowych pokazujà, ˝e kraje znajdujàce si´ w gorszej sytuacji bud˝etowej p∏acà wy˝sze premie za ryzyko odpowiadajàce wyst´pujàcemu w nich wy˝szemu ryzyku niewyp∏acalnoÊci – widaç wi´c, ˝e rynki nadal wywierajà na rzàdy presj´ dyscyplinujàcà 1 .
1 Zob. artyku∏ pt. Polityka fiskalna a rynki finansowe w Biuletynie Miesi´cznym z lutego 2006 r.

szego zintegrowania; proces ten zresztà stale
post´puje. Wskaêniki EBC Êwiadczà na przyk∏ad o tym, ˝e ceny akcji w strefie euro w coraz wi´kszym stopniu reagujà na czynniki
i procesy dotyczàce ca∏ej strefy. Ponadto wyeliminowanie ryzyka kursowego we wspólnym
obszarze walutowym sprzyja integracji, gdy˝
znacznie ograniczy∏o preferencje inwestorów
dla akcji emitowanych w niektórych krajach.
Tym niemniej kraj emisji pozostaje nadal
na tyle wa˝nym czynnikiem, ˝e nie mo˝na uznaç rynku akcji w strefie euro za wystarczajàco zintegrowany.
Je˝eli chodzi o rynki papierów wartoÊciowych
(np. akcji i obligacji), ogromnie wa˝na jest
dalsza integracja infrastruktury ich rozliczania
i rozrachunku. Wprawdzie liczba centralnych
depozytów papierów wartoÊciowych spad∏a
z 22 w 1998 r. do 19 w 2005 r., a liczba izb
rozliczeniowych pe∏niàcych funkcj´ centralnego kontrahenta obni˝y∏a si´ z 14 do 7, nadal
bardzo wiele systemów rozliczania i rozrachunku nie jest ze sobà w wystarczajàcym
stopniu po∏àczonych. Zupe∏nie inna jest sytuacja systemów p∏atnoÊci wysokokwotowych,
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gdzie nastàpi∏ znaczny post´p: z 23 systemów
istniejàcych przed wprowadzeniem euro i uruchomieniem systemu TARGET pozosta∏y jedynie cztery. Wykres 2 przedstawia proces
zmian systemów p∏atnoÊci oraz rozliczania
i rozrachunku w strefie euro.
Je˝eli chodzi natomiast o rynki bankowe, jednym z czynników wskazujàcych na poziom integracji jest ewolucja bankowoÊci transgranicznej w strefie euro. Miarà tego procesu moWykres 2 Liczba systemów p∏atnoÊci
oraz systemów rozliczania i rozrachunku
papierów wartoÊciowych w strefie euro
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Wykres 4 Standardowe odchylenie
wybranych stóp procentowych MIF w
krajach strefy euro

Wykres 3 Rozk∏ad aktywów oddzia∏ów i
podmiotów zale˝nych w krajach strefy
euro

2004

èród∏a: EBC, Komitet Nadzoru Bankowego.
Uwaga: Wskaênik górny odpowiada obserwacji maksymalnej,
dolny – minimalnej. Oba wskaêniki skorygowano dla wyeliminowania wp∏ywu wartoÊci izolowanych. Dolna cz´Êç s∏upka
przedstawia pierwszy kwartyl, górna – trzeci. Bràzowa linia wyznacza median´ dla wszystkich krajów strefy euro.

˝e byç przebieg w czasie rozwoju sieci oddzia∏ów i podmiotów zale˝nych w krajach strefy
euro. Wykres 3 przedstawia zmiany w rozmieszczeniu oddzia∏ów i podmiotów zale˝nych
banków w strefie euro w latach 2001-2004.
W wypadku bran˝y bankowej strefy euro istniejà ró˝nice w stopniu zintegrowania sektora
zwiàzanego z rynkiem kapita∏owym, mi´dzybankowego (hurtowego) oraz detalicznego.
Np. w obszarze transgranicznych po˝yczek
mi´dzybankowych i zasobów papierów wartoÊciowych w strefie euro nastàpi∏ znaczny
wzrost od koƒca lat 90., co wskazuje na stosunkowo wysokie zintegrowanie rynku hurtowego. Natomiast w integracji bankowoÊci detalicznej nie odnotowano istotnego post´pu,
a wr´cz istniejà dowody na istnienie ró˝nic we
wp∏ywie stóp rynku pieni´˝nego na oprocentowanie instrumentów detalicznych w poszczególnych krajach, zarówno pod wzgl´dem skali,
jak i tempa zmian 6. Na wykresie 4 przedsta6 Zob. artyku∏ pt. The use of harmonised MFI interest rate statistics w Biuletynie Miesi´cznym z lipca 2005 r.
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1 Depozyty gospodarstw domowych z umownym terminem
zapadalnoæci do jednego roku
2 Kredyty i poýyczki konsumpcyjne dla gospodarstw
domowych o zmiennym oprocentowaniu i z okresem
obowizywania pierwotnej stawki oprocentowania
do jednego roku
3 Kredyty mieszkaniowe dla gospodarstw domowych
o zmiennym oprocentowaniu i z okresem obowizywania
pierwotnej stawki oprocentowania do jednego roku
4 Kredyty i poýyczki dla przedsi«biorstw powyýej
1 mln euro o zmiennym oprocentowaniu i z okresem
obowizywania pierwotnej stawki oprocentowania
do jednego roku
5 Kredyty mieszkaniowe dla gospodarstw domowych
z okresem obowizywania pierwotnej stawki
oprocentowania od pi«ciu do dziesi«ciu lat

èród∏a: EBC.
Uwaga: Nie uwzgl´dniono krajów, gdzie wartoÊç wymienionych
produktów bankowych jest nieznaczna.

wiono standardowe odchylenie oprocentowania wybranych instrumentów finansowych
w uj´ciu krajowym. Szczególnie wyraêne sà
ró˝nice mi´dzy krajami w oprocentowaniu kredytów konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych. W innych kategoriach produktów finansowych odchylenie to jest mniejsze, ale nie
mo˝na go zignorowaç.
4
D Z I A ¸ A N I A E U RO S Y S T E M U N A R Z E C Z
I N T E G R A C J I F I N A N S OW E J
Obserwacja stanu i post´pów integracji finansowej w Europie jest warunkiem koniecznym,
by mo˝na podjàç dzia∏ania majàce na celu
uzyskanie maksymalnych korzyÊci gospodarczych z tego tytu∏u. Eurosystem jako jedna z grup zainteresowanych integracjà finansowà ma w tym tak˝e swój udzia∏. EBC wskaza∏ cztery dziedziny, w których wraz z ca∏ym
Eurosystemem mo˝e przyczyniç si´ do integracji. Sà one wymienione poni˝ej wraz
z konkretnymi przyk∏adami podejmowanych
dzia∏aƒ.
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M O N I TO ROWA N I E P O S T ¢ P ÓW I I N F O R M O WA N I E
Pierwszym krokiem jest podnoszenie poziomu wiedzy i zrozumienia, dlaczego integracja
finansowa jest potrzebna oraz na jakim znajduje si´ etapie, a tak˝e mierzenie osiàgni´tych post´pów. Pomiaru dokonuje si´ m.in.
na podstawie wskaêników statystycznych,
opisanych ju˝ w poprzedniej cz´Êci. Przedstawiciele Eurosystemu w swoich wystàpieniach informujà o jego stanowisku w tej sprawie i podejmowanych dzia∏aniach. Z kolei
eksperci Eurosystemu we wspó∏pracy z naukowcami i przedstawicielami kó∏ rynkowych prowadzà rozmaite prace badawcze, takie jak studium Capital Markets and Financial Integration in Europe realizowane w ramach wspólnej sieci EBC i oÊrodka Centre
for Financial Studies na uniwersytecie we
Frankfurcie nad Menem.
U ¸ AT W I A N I E I P R Z Y S P I E S Z A N I E
Kolejna grupa inicjatyw ma zadzia∏aç jako katalizator dla dzia∏aƒ sektora prywatnego, poprzez u∏atwianie wspó∏dzia∏ania i jego koordynacj´. Jak powiedziano wczeÊniej, proces integracji finansowej nap´dzany jest przede
wszystkim przez si∏y rynkowe. Jednak w pewnych sytuacjach mo˝e zabraknàç koordynacji
mi´dzy dzia∏aniami uczestników rynku. Wtedy same si∏y rynkowe mogà nie wystarczyç,
by posunàç naprzód proces integracji i konieczne stajà si´ dzia∏ania zbiorowe. Dzi´ki
swojemu wyjàtkowemu statusowi – organu
publicznego o zasi´gu ogólnoeuropejskim,
a jednoczeÊnie czynnego uczestnika rynku powiàzanego z innymi graczami – EBC wraz ca∏ym Eurosystemem mo˝e odegraç w tym zakresie kluczowà rol´.
Jak wyjaÊniono w cz´Êci 3, europejskie rynki
krótkoterminowych papierów wartoÊciowych
sà doÊç rozdrobnione. Nale˝y jednak oczekiwaç, ˝e ich integracja b´dzie post´powaç
w wyniku inicjatywy STEP (Short-Term European Paper) prowadzonej pod egidà Stowarzyszenia Rynków Finansowych (ACI) i Federacji Banków Unii Europejskiej (FBE). Celem
tej inicjatywy jest propagowanie harmonizacji

10

EBC
Biuletyn Miesi´czny
Maj 2006

standardów i praktyki dzia∏ania skodyfikowanych w konwencji rynkowej STEP obejmujàcej zasady ujawniania, dokumentacji, rozrachunku i statystyki 7. Opinie prawne zwiàzane
z tà inicjatywà rynkowà opracowuje European
Financial Markets Lawyers Group 8. Eurosystem od poczàtku wspiera inicjatyw´ STEP –
przez pierwsze dwa lata zapewnia∏ pomoc
technicznà przy nadawaniu emitentom statusu
uczestnika systemu, a EBC opracowuje statystyki rentownoÊci i wielkoÊci obrotów na rynku STEP, które publikuje w swoim serwisie
internetowym. Statystyki te zapewnià wi´kszà
przejrzystoÊç funkcjonowania europejskich
rynków finansowych (w szczególnoÊci rynków
krótkoterminowych papierów wartoÊciowych),
dzi´ki czemu powinny odegraç wa˝nà rol´
w ich integracji.
Kolejnym przyk∏adem sà systemy p∏atnoÊci
detalicznych. Jak pokazuje wykres 2, sytuacja w tej dziedzinie – w przeciwieƒstwie
do systemów p∏atnoÊci wysokokwotowych –
prawie si´ nie zmieni∏a po ustanowieniu unii
walutowej: w 2005 r. w strefie euro nadal
funkcjonowa∏o 15 ró˝nych systemów p∏atnoÊci detalicznych, podczas gdy w 1998 r. by∏o
ich 20. Sektor bankowy wystàpi∏ jednak z inicjatywà utworzenia Jednolitego Obszaru
P∏atnoÊci w Euro (SEPA), aby umo˝liwiç
obywatelom, przedsi´biorstwom i rzàdom
w Europie dokonywanie p∏atnoÊci w strefie
euro z jednego rachunku i przy pomocy jednego zestawu instrumentów p∏atniczych równie ∏atwo i bezpiecznie, jak mogà to robiç
dziÊ na skal´ krajowà. Ponadto systemy krajowe przejdà na ogólnoeuropejskà platform´
p∏atniczà, zapewniajàcà pe∏ne wspó∏dzia∏anie
w ramach SEPA. Oczekuje si´, ˝e integracja
systemów p∏atnoÊci detalicznych przyniesie

7 Serwis internetowy sekretariatu STEP (www.stepmarket.org) zawiera informacje o standardach STEP oraz memoranda informacyjne o wszystkich programach realizowanych pod znakiem
STEP.
8 European Financial Markets Lawyers Group (EFMLG) powsta∏a
w 1999 r. w celu rozwa˝enia mo˝liwoÊci wsparcia inicjatyw
zmierzajàcych do ujednolicenia dzia∏alnoÊci europejskich rynków finansowych. Cz∏onkowie Grupy powo∏ywani sà spoÊród
unijnych instytucji kredytowych wykazujàcych najwi´kszà aktywnoÊç na europejskich rynkach finansowych, czyli paneli wyznaczajàcych stopy EURIBOR i EONIA. Grupie przewodniczy
EBC.

ogromne korzyÊci dzi´ki wprowadzeniu jednolitych standardów oraz otwarciu rynku
us∏ug p∏atniczych na konkurencj´. Eurosystem wspiera t´ inicjatyw´ i pe∏ni rol´ katalizatora: dzia∏ania Eurosystemu i sektora bankowego sà skoordynowane, a EBC zorganizowa∏ szereg spotkaƒ z udzia∏em docelowych
u˝ytkowników SEPA.
W dziedzinie standardów prawnych rol´ katalizatora ma pe∏niç umowa ramowa w sprawie
transakcji finansowych (Europejska Umowa
Ramowa – EMA), ustanawiajàca pierwszy
ogólnoeuropejski standard rynkowy w dziedzinie obrotu instrumentami finansowymi. EMA
przyczynia si´ do integracji finansowej, gdy˝
dopuszcza wymian´ transgranicznà na podstawie umowy ramowej b´dàcej standardem zarówno krajowym, jak i ogólnoeuropejskim.
Umowa jest wieloj´zyczna, wa˝na w ró˝nych
systemach prawnych i ma zastosowanie
do ró˝nych produktów. Mo˝e s∏u˝yç do dokumentowania umów repo, transakcji walutowych, po˝yczek instrumentów pochodnych
i papierów wartoÊciowych, czyli ogólnie daje
wi´ksze mo˝liwoÊci kompensowania ró˝nych
instrumentów finansowych i maksymalizacji
mar˝, a tak˝e s∏u˝y ograniczeniu ryzyka zwiàzanego z dokumentowaniem transakcji. EBC
uczestniczy∏ w opracowaniu Umowy i wykorzystuje jà w swoich transakcjach.
EBC bierze tak˝e udzia∏ w pracach grupy
EFMLG nad ujednoliceniem zasad kompensowania transakcji oraz przepisów o sekurytyzacji w UE, prawami poÊwiadczonymi przez zapisy ksi´gowe oraz wytycznymi dla uczestników rynków finansowych w sprawie umocowania do sk∏adania podpisów.
O P I N I OWA N I E R A M OW Y C H Z A S A D S Y S T E M U
F I N A N S OW E G O
Trzecia grupa dzia∏aƒ obejmuje doradztwo
i opiniowanie ram prawnych i regulacyjnych
europejskiego systemu finansowego. Jak ju˝
wspomniano, wprawdzie motorem integracji finansowej sà rynki, ale na organach w∏adzy spoczywa istotne zadanie stworzenia efektywnych
ram prawno-regulacyjnych torujàcych drog´
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integracji poprzez ustalanie podstawowych
wspólnych zasad oraz usuwanie przeszkód dla
zawierania transakcji transgranicznych.

Rola EBC
i Eurosystemu
w europejskiej
integracji
finansowej

Eurosystem ma sta∏y udzia∏ w pracach zwiàzanych z unijnà politykà i regulacjami w dziedzinie finansów. W szczególnoÊci uczestniczy∏ w prowadzonych przez Komisj´ Europejskà publicznych konsultacjach w sprawie
priorytetów polityki w dziedzinie us∏ug finansowych na nast´pne pi´ç lat. W tej kwestii
Eurosystem wyrazi∏ poparcie dla ogólnego
kierunku polityki Komisji, w tym potrzeby
dalszej konwergencji systemów nadzoru oraz
konsolidacji i konsekwentnej realizacji istniejàcych ram prawnych dla us∏ug finansowych,
z wykorzystaniem mo˝liwoÊci, jakie dajà istniejàce rozwiàzania instytucjonalne takie jak
system komitetów Lamfalussy’ego. W wyniku konsultacji w sprawie przedmiotowej Zielonej Ksi´gi Komisja Europejska opublikowa∏a w grudniu 2005 r. Bia∏à Ksi´g´ dotyczàcà strategii wobec us∏ug finansowych na lata
2005-2010. Szczególnà uwag´ poÊwi´cono
w niej kwestii rozliczeƒ i rozrachunku, bankowoÊci detalicznej (w tym kredytów hipotecznych) oraz funduszy inwestycyjnych.
W dwóch ostatnich kwestiach Eurosystem
tak˝e mia∏ swój wk∏ad w przygotowanie Zielonej Ksi´gi.
Ponadto, zgodnie z art. 105 ust. 4 Traktatu,
EBC powinien byç konsultowany w sprawie
ka˝dego projektowanego aktu wspólnotowego
i ka˝dego projektu regulacji krajowych w dziedzinach podlegajàcych jego kompetencji. Konkretnymi tego przyk∏adami w dziedzinie integracji finansowej sà opinie EBC w sprawie dyrektywy o zabezpieczeniach finansowych oraz
propozycja decyzji Rady dotyczàcej podpisania Konwencji Haskiej w sprawie papierów
wartoÊciowych zapisanych na rachunku w instytucji poÊredniczàcej 9.
Eurosystem dzia∏a tak˝e na rzecz integracji,
efektywnoÊci i bezpieczeƒstwa europejskiej
infrastruktury systemów rozliczania i rozra9 Odpowiednio CON/2001/13 z dnia 13 czerwca 2001 r. oraz
CON/2005/7 z dnia 17 marca 2005 r.
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chunku papierów wartoÊciowych. Efektem
tych dzia∏aƒ sà np. standardy rozliczania
i rozrachunku papierów wartoÊciowych
w Unii Europejskiej, opracowane we wspó∏pracy z Komitetem Europejskich Regulatorów Rynku Papierów WartoÊciowych (Committee of European Securities Regulators –
CESR) 10 . Standardy k∏adà nacisk na stosowanie jednolitych rozwiàzaƒ i zapewnienie zdolnoÊci systemów do wspó∏dzia∏ania; w ten sposób przyczyniajà si´ do integracji unijnych
rynków kapita∏owych.
EBC uczestniczy te˝ w pracach ró˝nych komitetów UE zwiàzanych z europejskà integracjà
finansowà, w tym Komitetu Ekonomiczno-Finansowego, Komitetu ds. Us∏ug Finansowych
oraz ustanowionych w ramach systemu Lamfalussy’ego komitetów zajmujàcych si´ regulacjà i nadzorem.
DZIA¸ANIA BANKU CENTRALNEGO
Czwarta grupa dzia∏aƒ obejmuje us∏ugi banku
centralnego, które tak˝e przyczyniajà si´
do integracji finansowej Europy.
Dobitnym ich przyk∏adem jest TARGET – system rozrachunku brutto transakcji w euro
w czasie rzeczywistym. Utworzenie tego systemu – dost´pnego od pierwszego dnia funkcjonowania unii walutowej – przyczyni∏o si´
do szybkiej integracji rynku pieni´˝nego, b´dàcej nieodzownym warunkiem realizacji polityki pieni´˝nej, gdy˝ tylko zintegrowany rynek
mi´dzybankowy mo˝e zapewniç równy rozk∏ad p∏ynnoÊci zapewnianej przez bank centralny i jednolity poziom krótkoterminowych
stóp procentowych w ca∏ej strefie euro. Na listopad 2007 r. przewidziano uruchomienie
wspólnej jednolitej platformy TARGET2, która posunie naprzód proces integracji poprzez
zapewnienie jednakowego poziomu us∏ug
i jednolitej struktury cen dla p∏atnoÊci krajowych i transgranicznych.

10 Wersja angielska dost´pna w serwisie internetowym EBC
pod adresem http://www.ecb.int/pub/pdf/other/escb-cesr-standardssecurities2004en.pdf. Aktualizacja przewidziana jest na koniec 2006 r.
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Kolejnym przyk∏adem jest decyzja Eurosystemu o stopniowym wprowadzaniu od stycznia
2007 r. wspólnej listy zabezpieczeƒ na potrzeby operacji polityki pieni´˝nej w miejsce istniejàcych dwóch list zabezpieczeƒ kwalifikowanych 11. Wspólna lista powinna poprawiç
warunki konkurencji w strefie euro, zapewniç
równe traktowanie kontrahentów i emitentów
oraz zwi´kszyç ogólnà przejrzystoÊç systemu
zabezpieczeƒ stosowanych w operacjach polityki pieni´˝nej. Decyzja o przyj´ciu wspólnej
listy jest zatem kolejnym dowodem na czynne
zaanga˝owanie Eurosystemu w proces integracji finansowej.
Nast´pnym przyk∏adem dzia∏aƒ w tej dziedzinie jest system banków centralnych korespondentów ( correspondent central banking model
– CCBM) stworzony jako uzupe∏nienie istniejàcych po∏àczeƒ mi´dzy systemami rozrachunku papierów wartoÊciowych do obs∏ugi transgranicznego przekazywania zabezpieczeƒ
na rzecz Eurosystemu. CCBM powsta∏ poczàtkowo jako system przejÊciowy do czasu pojawienia si´ kompleksowych i wiarygodnych alternatywnych rozwiàzaƒ rynkowych, jednak
nadal pozostaje g∏ównà drogà transgranicznego przekazywania zabezpieczeƒ dla potrzeb
operacji polityki pieni´˝nej Eurosystemu.
5

P O D S U M OWA N I E

Prezentowany artyku∏ opisuje aktualny stan integracji finansowej Europy z punktu widzenia
EBC oraz dziedziny, w których EBC i Eurosystem przyczyniajà si´ do post´pów tego procesu. Na poziomie bardziej ogólnym europejskà integracj´ finansowà nale˝y rozpatrywaç
w Êwietle strategii lizboƒskiej. Stworzenie zintegrowanych, konkurencyjnych i sprawnych
rynków finansowych jest jednym z g∏ównych
celów strategii lizboƒskiej dotyczàcych wzrostu i zatrudnienia. Z perspektywy EBC i Eurosystemu szczególnie wa˝ny jest fakt, ˝e integracja systemu finansowego b´dzie bardzo korzystna dla skutecznoÊci wspólnej polityki pie-

11 Zob. artyku∏ pt. Wspólna lista zabezpieczeƒ w operacjach Eurosystemu w tym wydaniu Biuletynu Miesi´cznego.

ni´˝nej w strefie euro i przekazywania jej impulsów, dla realizacji zadania ochrony stabilnoÊci finansowej oraz dla sprawnego funkcjonowania systemów p∏atniczych i rozrachunku
papierów wartoÊciowych.
W ostatnich latach dzi´ki wprowadzeniu
wspólnej waluty osiàgni´to znaczne post´py
w dziedzinie integracji finansowej w Europie.
Nadal jednak opóênia si´ integracja detalicznych us∏ug finansowych – zarówno bankowoÊci
detalicznej, jak i infrastruktury systemów p∏atniczych –oraz infrastruktury systemów rozli-
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czania i rozrachunku papierów wartoÊciowych.
G∏ównym motorem integracji finansowej sà
wprawdzie si∏y rynkowe, ale zale˝y ona tak˝e
od wspó∏dzia∏ania mi´dzy rynkami i organami
w∏adzy publicznej oraz dzia∏aƒ podejmowanych przez same w∏adze. Przyk∏ady inicjatyw
STEP i SEPA pokazujà, ˝e sektor prywatny
mo˝e mieç istotny wk∏ad w integracj´ systemu
finansowego w Europie. EBC i Eurosystem
z zadowoleniem przyjmujà takie inicjatywy
i nadal b´dà je wspieraç, podejmujàc dzia∏ania
u∏atwiajàce i przyspieszajàce ich realizacj´.
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W S P Ó L N A L I S TA Z A B E Z P I E C Z E ¡ W O P E R A C J A C H
E U RO S Y S T E M U
ARTYKU¸Y

Prezentowany artyku∏ objaÊnia proces wprowadzania jednej wspólnej listy w miejsce obecnego dwustopniowego systemu zabezpieczeƒ. Proces ten mo˝na podzieliç na dwa zasadnicze etapy. Etap pierwszy, zakoƒczony w maju 2005 r., objà∏ zmiany dotyczàce aktywów rynkowych.
Etap drugi – wprowadzenie na wspólnà list´ aktywów nierynkowych, w szczególnoÊci kredytów bankowych 1 – rozpocznie si´ w styczniu 2007 r. i potrwa do stycznia 2012 r. Wspólna lista b´dzie odpowiedzià na problemy zwiàzane z systemem dwóch list zabezpieczeƒ w sytuacji
post´pujàcej integracji rynków finansowych strefy euro. Celem jej jest poprawa warunków
konkurencji, post´p w równym traktowaniu kontrahentów i emitentów oraz zwi´kszenie ogólnej przejrzystoÊci systemu zabezpieczeƒ. Wspólna lista jest tak˝e odpowiedzià na wzrost zapotrzebowania na zabezpieczenia na niepublicznym rynku hurtowym oraz rosnàce wykorzystanie
zabezpieczeƒ przez Eurosystem. Mówiàc bardziej ogólnie, wspólna lista zwi´ksza p∏ynnoÊç ca∏ej klasy aktywów takich jak kredyty bankowe i przez to przyczynia si´ do sprawnego funkcjonowania systemu finansowego strefy euro. JednoczeÊnie jednak akceptacja bardzo ró˝nych
kategorii aktywów niesie ze sobà szereg wyzwaƒ w sferze projektowania i prowadzenia systemu zabezpieczeƒ. Dlatego w najbli˝szych latach Eurosystem b´dzie nadal analizowaç i modyfikowaç ten system.

1

Wspólna lista
zabezpieczeƒ
w operacjach
eurosystemu

W P ROWA D Z E N I E
2

Obecny dwustopniowy system zabezpieczeƒ
przyj´to w 1998 r. dla u∏atwienia p∏ynnego
wprowadzenia euro. W czerwcu 2003 r. Eurosystem zainicjowa∏ konsultacje publiczne dotyczàce sposobów ulepszenia systemu. Inicjatywa ta zosta∏a dobrze przyj´ta, wi´c Rada
Prezesów zatwierdzi∏a co do zasady przejÊcie
na wspólnà list´ w systemie zabezpieczeƒ i postanowi∏a wprowadziç jà stopniowo. Pierwszy
etap, dotyczàcy aktywów rynkowych, zakoƒczono w maju 2005 r. Etap drugi, obejmujàcy
wprowadzenie na list´ kredytów bankowych,
zacznie si´ w styczniu 2007 r. i potrwa
do stycznia 2012 r.
Prezentowany artyku∏ objaÊnia proces wprowadzania jednej wspólnej listy zabezpieczeƒ
w miejsce obecnych dwóch list. W cz´Êci 2
przedstawiono uzasadnienie dla wprowadzenia wspólnej listy. Cz´Êç 3 przedstawia zmiany w dost´pnoÊci i wykorzystaniu zabezpieczeƒ oraz obserwowane tu trendy. Cz´Êç 4 zawiera bardziej szczegó∏owe informacje o stopniowym wprowadzaniu wspólnej listy. W cz´Êci 5 opisano niektóre spoÊród wyzwaƒ zwiàzanych z systemem zabezpieczeƒ, z jakimi
Eurosystemu mo˝e zetknàç si´ w przysz∏oÊci.

U Z A S A D N I E N I E D L A W P ROWA D Z E N I A
WSPÓLNEJ LISTY ZABEZPIECZE¡

Zgodnie z praktykà przyj´tà przez banki centralne na ca∏ym Êwiecie Eurosystem zapewnia p∏ynnoÊç systemowi bankowemu wy∏àcznie po przedstawieniu zabezpieczenia. Zgodnie z art. 18 ust. 1 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego
Banku Centralnego wszystkie operacje kredytowe Eurosystemu wymagajà w∏aÊciwego
zabezpieczenia.
Z jednej strony koncepcja adekwatnoÊci zabezpieczenia ma zapewniç ochron´ Eurosystemu
przed ewentualnymi stratami z tytu∏u operacji
kredytowych. Eurosystem mo˝e akceptowaç jedynie niski poziom ryzyka kredytowego, tak
aby nale˝ycie chroniç powierzone mu zasoby,
a tak˝e w∏asnà niezale˝noÊç finansowà. Ponadto dost´p do kredytu w banku centralnym musi
opieraç si´ na zasadach przejrzystoÊci i równego traktowania. Udzielanie niezabezpieczonych
po˝yczek by∏oby sprzeczne z tymi zasadami
oraz z zasadà odpowiedzialnoÊci banku central-

1 W artykule pos∏ugujemy si´ poj´ciem „kredyt bankowy”, ale
w∏aÊciwy termin to „nale˝noÊç z tytu∏u kredytu”.
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nego, gdy˝ wiàza∏oby si´ z pewnà uznaniowoÊcià w zarzàdzaniu ryzykiem kontrahenta.
Z drugiej strony zabezpieczenie kredytu udzielanego przez bank centralny ma zapewniç skutecznà realizacj´ zadaƒ Eurosystemu. Zgodnie
z art. 105 ust. 2 Traktatu ustanawiajàcego
Wspólnot´ Europejskà, do zadaƒ tych nale˝y realizacja polityki pieni´˝nej oraz popieranie
sprawnego funkcjonowania systemów p∏atniczych. Dlatego wysokoÊç zabezpieczeƒ dost´pnych dla kontrahentów powinna pozwalaç Eurosystemowi na zapewnianie systemowi bankowemu (w drodze operacji polityki pieni´˝nej
oraz operacji systemów p∏atniczych) takiej
kwoty p∏ynnoÊci, jakà uzna za w∏aÊciwà. Gdyby
polityka w sprawie zabezpieczeƒ doprowadzi∏a
do ich niedoboru w ca∏ym systemie bankowym
lub jego znacznej cz´Êci, skutecznoÊç systemu
zabezpieczeƒ Eurosystemu stan´∏aby pod znakiem zapytania. Wynika to z faktu, ˝e jednà
z zasad le˝àcych u podstaw polityki pieni´˝nej
Eurosystemu jest zapewnienie udzia∏u szerokiego grona kontrahentów. Ponadto stosowanie
systemów rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (RTGS), takich jak system TARGET,
do przetwarzania wysokokwotowych p∏atnoÊci
w euro wymaga zapewnienia przez bank centralny kredytu Êróddziennego (technicznego).
Tym samym warunkiem koniecznym niezak∏óconego dzia∏ania systemu TARGET jest dost´pnoÊç zabezpieczeƒ w wystarczajàcej wysokoÊci,
nie tylko na poziomie zagregowanym, ale tak˝e
poszczególnych banków.
Eurosystem przyjà∏ dwustopniowy system zabezpieczeƒ w celu umo˝liwienia p∏ynnego
przejÊcia na euro. Pozwoli∏o to kontrahentom
na wykorzystywanie faktycznie posiadanych
aktywów bilansowych do udzia∏u w operacjach
kredytowych Eurosystemu, co przyczyni∏o si´
do ograniczenia do minimum kosztów przystosowania si´ do nowego systemu. Aktywa kwalifikujàce si´ do wykorzystania jako zabezpieczenia podzielono na dwie listy, by pogodziç ró˝nice mi´dzy systemami finansowymi paƒstw
cz∏onkowskich u zarania Unii Gospodarczej
i Walutowej. Lista pierwsza obj´∏a rynkowe instrumenty d∏u˝ne spe∏niajàce kryteria kwalifi-
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kacji dla ca∏ej strefy euro, natomiast na liÊcie
drugiej znalaz∏y si´ aktywa uznane za szczególnie wa˝ne dla okreÊlonych krajowych rynków
finansowych i systemów bankowych, spe∏niajàce jedynie krajowe kryteria kwalifikacji. W poszczególnych krajach strefy euro kwalifikuje si´
do wykorzystania jako zabezpieczenie ró˝ne kategorie aktywów z listy drugiej, choç w zasadzie wszystkie one mogà byç stosowane
w transakcjach transgranicznych w ca∏ej strefie.
Obecny dwustopniowy system dobrze si´ sprawdzi∏ jako rozwiàzanie zapewniajàce dost´pnoÊç
wystarczajàcych zabezpieczeƒ dla kontrahentów
zarówno w operacjach polityki pieni´˝nej, jak
i w transakcjach zwiàzanych z systemami p∏atniczymi. Nawet w okresie milenijnej zmiany daty
system zabezpieczeƒ okaza∏ si´ na tyle odporny,
by poradziç sobie ze znacznym przejÊciowym
wzrostem zapotrzebowania na zabezpieczenia.
Jednak dwustopniowa struktura ma tak˝e pewne
istotne wady. Fakt, ˝e pewne klasy aktywów sà
w jednych krajach dopuszczane jako zabezpieczenie, a w innych nie, jest sprzeczny z zasadà
równej konkurencji w strefie euro. Uczestnicy
rynku wyra˝ali szczególne obawy zwiàzane
z faktem, ˝e jedynie w kilku krajach aktywa nierynkowe, jak np. kredyty bankowe, mogà stanowiç zabezpieczenie. Poniewa˝ posiadaczami
kredytów rynkowych sà g∏ównie kontrahenci
krajowi, przez co nie sà one powszechnie dost´pne w obrocie transgranicznym, kontrahenci
w krajach, gdzie kredyty takie znajdujà si´ na liÊcie drugiej odnoszà korzyÊci z tytu∏u niskich
kosztów alternatywnych w przypadku ich wykorzystania jako zabezpieczenia. Wynika stàd ryzyko, ˝e obecny system umo˝liwia okreÊlonym
grupom kontrahentów uzyskanie uprzywilejowanego dost´pu do operacji kredytowych Eurosystemu poprzez stosowanie zabezpieczeƒ niedost´pnych dla pozosta∏ych. Ponadto dwustopniowy system, z koniecznoÊci prowadzàcy
do rozbie˝nych kryteriów kwalifikacji w ró˝nych krajach, nie sprzyja przejrzystoÊci.
Pragnàc wyeliminowaç wady systemu dwustopniowego oraz majàc na uwadze post´pujàcà integracj´ rynków finansowych strefy euro Euro-

system pracuje nad wprowadzeniem wspólnej
listy zabezpieczeƒ. Jej celem b´dzie wyrównanie warunków konkurencji w strefie euro, dalsza poprawa równego traktowania kontrahentów i emitentów oraz zwi´kszenie ogólnej
przejrzystoÊci systemu zabezpieczeƒ. Przy tworzeniu wspólnej listy uwzgl´dniono tak˝e fakt,
˝e wraz z rosnàcym poziomem zabezpieczeƒ
na niepublicznych rynkach hurtowych oraz ich
stosunkowo wysokim wykorzystaniem przez
Eurosystem bankom trudno jest zaspokoiç ca∏y
popyt na nie. Na poziomie bardziej ogólnym,
poprzez zwi´kszenie p∏ynnoÊci ca∏ej klasy aktywów, np. kredytów bankowych, wspólna lista
przyczynia si´ do sprawnego funkcjonowania
systemu finansowego strefy euro.
3
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Od momentu wprowadzenia euro stale roÊnie
wartoÊç zabezpieczeƒ – zarówno dost´pnych,
jak i faktycznie wykorzystywanych w operacjach polityki pieni´˝nej i kredytu Êróddziennego. WartoÊç nominalna wszystkich kwalifikowanych aktywów wzros∏a z oko∏o 5,5 bln euro w 1999 r. do oko∏o 8,5 bln euro na koniec
2005 r., choç znaczna cz´Êç tej sumy nie znajduje si´ faktycznie w posiadaniu kontrahentów.
Blisko 11% kwalifikowanych aktywów
(902 mld euro) zdeponowano w Eurosystemie
jako zabezpieczenie2. Lista kwalifikowanych
aktywów rynkowych, obecnie liczàca oko∏o
24.000 pozycji, publikowana jest codziennie
na stronach internetowych EBC (www.ecb.int).
Kryteria kwalifikujàce majà charakter ogólny,
dzi´ki czemu system zabezpieczeƒ Eurosystemu szybko reaguje na nowoÊci pojawiajàce si´
na rynku i nadà˝a za zachodzàcymi zmianami.
Dlatego zmiany ogólnej wartoÊci nominalnej
oraz struktury puli kwalifikowanych zabezpieczeƒ odzwierciedlajà g∏ówne tendencje obserwowane na rynkach finansowych strefy euro.
Po wprowadzeniu wspólnej waluty nastàpi∏ silny wzrost i szybkie zró˝nicowanie rynku papie2 Jednak wykorzystanie z∏o˝onych zabezpieczeƒ nie jest w pe∏ni
efektywne. Kontrahenci muszà utrzymywaç w Eurosystemie
wi´cej zabezpieczeƒ ni˝ faktycznie wykorzystujà.
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èród∏o: EBC.
1) Dane dotyczàce instytucji kredytowych w podziale na zabezpieczone i niezabezpieczone obligacje banków dost´pne dopiero
od 2004 r.

rów d∏u˝nych. Obserwowane trendy zwiàzane
by∏y przede wszystkim z dzia∏alnoÊcià niepublicznych rynków kapita∏owych (obligacji
przedsi´biorstw, papierów d∏u˝nych emitowanych przez instytucje finansowe oraz dynamicznego rynku papierów wartoÊciowych opartych na aktywach), a tak˝e z silnym wzrostem
p∏ynnych i zintegrowanych rynków instrumentów pochodnych3.
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Po stronie popytu wykorzystanie zabezpieczeƒ
przez Eurosystem utrzymywa∏o si´ na relatywnie stabilnym poziomie w latach 1999-2002,
a nast´pnie w równomiernym tempie wzros∏o
o oko∏o 33%, z 650 mld euro w 2002 r.
do 866 mld w 2005 r. (Êrednie wartoÊci roczne). Zwi´kszenie wykorzystania zabezpieczeƒ
przez Eurosystem mo˝na przypisaç w pierwszej
kolejnoÊci wzrostowi skali operacji polityki
pieni´˝nej koniecznych dla wyrównania rosnàcego niedoboru p∏ynnoÊci w systemie bankowym. To z kolei spowodowane by∏o g∏ównie
przez trend wzrostowy liczby banknotów
w obiegu od momentu wprowadzenia banknotów i monet euro w 2002 r. Natomiast wykorzystanie zabezpieczeƒ w operacjach kredytu
Êróddziennego ustabilizowa∏o si´, g∏ównie
dzi´ki poprawie efektywnoÊci transakcji zwiàzanych z systemem p∏atniczym. Wprowadzenie
do nowoczesnych systemów p∏atnoÊci wysokokwotowych funkcji oszcz´dzajàcych p∏ynnoÊç
spowodowa∏o ograniczenie zapotrzebowania
na nià ze strony uczestników. WÊród funkcji
tych nale˝y przede wszystkim wymieniç algorytmy kompensowania w systemach RTGS.
Wy k re s 2 Wy ko r z y s t a n i e z a b e z p i e c z e ƒ
n a s z c z e b l u k r a j ow y m i t r a n s g r a n i c z ny m
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èród∏o: EBC.
3 Np. w latach 1999-2005 wartoÊç nominalna obligacji korporacyjnych wzros∏a o 97% do poziomu 534 mld euro, podczas gdy
w tym samym okresie wartoÊç denominowanych w euro obligacji rzàdowych strefy euro wzros∏a o 38% do poziomu 4.195 mld
euro.

18

EBC
Biuletyn Miesi´czny
Maj 2006

Struktura puli aktywów wykorzystywanych
jako zabezpieczenia w transakcjach z Eurosystemem nie odzwierciedla wiernie struktury
rynku papierów d∏u˝nych, co ilustrujà dwa panele na wykresie 1. Zestawienie dost´pnych
zabezpieczeƒ i zabezpieczeƒ z∏o˝onych
w operacjach kredytowych z Eurosystemem
wskazuje, ˝e kontrahenci wnoszà do Eurosystemu proporcjonalnie wi´cej zabezpieczeƒ
o ni˝szej p∏ynnoÊci na rynku wtórnym (np. zabezpieczone i niezabezpieczone obligacje
bankowe i papiery wartoÊciowe oparte na aktywach), natomiast wykorzystanie obligacji
skarbowych jako zabezpieczenia w tych operacjach jest proporcjonalnie ni˝sze. Tendencja
ta z czasem si´ nasila: odsetek obligacji skarbowych spad∏ z poziomu 50% z∏o˝onych zabezpieczeƒ w 1999 r. do 33% w 2005 r., podczas gdy udzia∏ papierów opartych na aktywach i niezabezpieczonych obligacji bankowych osiàgnà∏ w 2005 r. odpowiednio 10%
i 27%. Udzia∏ tych aktywów w ogólnym rynku
papierów d∏u˝nych w 2005 r. wyniós∏ odpowiednio 52%, 5% i 15% 4.
Wzrost transgranicznego stosowania zabezpieczeƒ, czyli przypadków wykorzystania przez
kontrahenta dzia∏ajàcego w jednym kraju zabezpieczenia pochodzàcego z innego kraju
strefy euro, jest dobrà miarà post´pu integracji
rynków finansowych w Europie. W koƒcu
2005 r. blisko 50% zabezpieczeƒ wykorzystywanych by∏o w formie transgranicznej, w porównaniu z zaledwie 12% w 1999 r. W kilku
krajach strefy euro zabezpieczenia transgraniczne sta∏y si´ w istocie g∏ównym êród∏em zabezpieczeƒ. Âwiadczy to o post´pujàcym zró˝nicowaniu terytorialnym zasobów w posiadaniu banków, a tak˝e odzwierciedla wy˝sze emisje euroobligacji w mi´dzynarodowych centralnych depozytach papierów wartoÊciowych.
Rosnàce transgraniczne stosowanie zabezpieczeƒ wià˝e si´ tak˝e z coraz wy˝szà efektywnoÊcià ich obs∏ugi. Udoskonalono procedury
4 W kwestii wykorzystania obligacji rzàdowych o ró˝nym ratingu
jako zabezpieczeƒ w operacjach kredytowych Eurosystemu zob.
artyku∏ w Biuletynie Miesi´cznym z lutego 2006 pt. Polityka fiskalna a rynki finansowe.

dotyczàce banków centralnych korespondentów (correspondent central banking model –
CCBM), czyli g∏ównego kana∏u transgranicznego przekazywania zabezpieczeƒ w operacjach polityki pieni´˝nej i kredytu Êróddziennego Eurosystemu, dzi´ki czemu skróci∏ si´
czas przetwarzania transakcji. Ponadto oprócz
59 kwalifikowanych po∏àczeƒ mi´dzy unijnymi
systemami rozrachunku papierów wartoÊciowych do przekazywania zabezpieczeƒ w operacjach kredytowych Eurosystemu dopuszczone
zostanà – prawdopodobnie w pierwszej po∏owie 2006 r. – tak˝e kombinowane powiàzania
tzw. poÊrednie (relayed links) zgodne ze standardami u˝ytkowymi Eurosystemu. Jednak mimo odnotowanego ostatnio wzrostu ogólny poziom wykorzystania powiàzaƒ pozostaje stosunkowo ograniczony w porównaniu z kana∏em
CCBM. W 2005 r. powiàzania obs∏ugiwa∏y
oko∏o 8% ogó∏u zabezpieczeƒ w posiadaniu Eurosystemu, podczas gdy na CCBM przypada∏o
36,8%. Warto tak˝e zauwa˝yç, ˝e Komitet ds.
Systemów P∏atniczych i Systemów Rozrachunku Banku Rozrachunków Mi´dzynarodowych
(BIS Committee on Payment and Settlement
Systems – CPSS) w coraz wi´kszym stopniu
koncentruje si´ na wykorzystaniu zabezpieczeƒ
– w tym równie˝ transgranicznych – w transakcjach finansowych. Ramka 1 przedstawia podsumowanie opublikowanego ostatnio przez ten
komitet raportu o ustaleniach dotyczàcych zabezpieczeƒ transgranicznych.
W ostatnich latach zapotrzebowanie na zabezpieczenia dla operacji kredytowych banków centralnych w coraz wi´kszym stopniu konkuruje
z rosnàcym wykorzystaniem zabezpieczeƒ
na niepublicznych rynkach hurtowych. Nastàpi∏o ogólne nasilenie dzia∏alnoÊci handlowej, powodujàc wi´ksze zapotrzebowanie na techniki
redukcji ryzyka na rynkach zarówno instrumentów gotówkowych, jak i pochodnych. Zwi´kszy∏a si´ tak˝e grupa uczestników rynku, przez co
koniecznie sta∏o si´ bardziej aktywne zarzàdzanie ryzykiem kontrahenta. Dodatkowo poszerza
si´ zakres dzia∏alnoÊci izb rozliczeniowych pe∏niàcych funkcj´ centralnego kontrahenta
(central counterparty clearing houses – CCPs),
które zwykle stosujà zabezpieczenia przy zarzà-
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dzaniu ryzykiem kredytowym i ryzykiem p∏ynnoÊci kontrahenta na etapie pomi´dzy zawarciem i rozliczeniem transakcji. Izby te, dzia∏ajàce na rynkach instrumentów pochodnych i transakcji repo, w coraz wi´kszym stopniu rozszerzajà swojà dzia∏alnoÊç na rynki outright.

Wspólna lista
zabezpieczeƒ
w operacjach
eurosystemu

Rosnàce stosowanie zabezpieczeƒ zbieg∏o si´
w ostatnich latach z szybkim wzrostem europejskiego rynku transakcji repo. Z badaƒ ankietowych przeprowadzonych przez Eurosystem wynika, ˝e segment kredytów zabezpieczonych,
na który przypada oko∏o 35% zagregowanych
obrotów rynku pieni´˝nego strefy euro, sta∏ si´
najwi´kszym komponentem tego rynku5.
Pó∏roczne badania ankietowe prowadzone
przez europejskà rad´ Capital Market
Association ds. transakcji repo wskazujà, ˝e
wzrost tego segmentu rynku w skali rocznej
pod wzgl´dem wartoÊci otwartych umów wynosi∏ ostatnio mi´dzy 16% a 19% 6. Udzia∏
transakcji transgranicznych wynosi∏ oko∏o
53%. Pod wzgl´dem rodzaju aktywów stosowanych jako zabezpieczenie, struktura niepublicznego rynku transakcji repo w Europie jest
inna ni˝ puli aktywów wprowadzanych do Eurosystemu w ramach jego operacji kredytowych. Na tym rynku g∏ównym êród∏em zabezpieczenia pozostajà obligacje rzàdowe (86%),
z czego wynika, ˝e aktywa p∏ynne i ∏atwe
do przekazania mi´dzy krajami oraz obarczone
∏atwym do oszacowania ryzykiem kredytowym
nadal stanowià preferowanà form´ zabezpieczenia na europejskich rynkach repo.
W obliczu ogólnego zwi´kszenia zapotrzebowania na zabezpieczenia, w przeprowadzonych
w 2003 r. konsultacjach publicznych dotyczàcych mo˝liwoÊci ulepszenia systemu zabezpieczeƒ bran˝a finansowa zg∏osi∏a zdecydowany
postulat dalszego poszerzenia wykazu aktywów kwalifikowanych. Eurosystem uwzgl´dni∏ ten postulat przy ustalaniu wspólnej listy.
5 Zob. EBC (maj 2005): Euro Money Market Survey.
6 WartoÊç nominalna kontraktów uj´tych w badaniu wynios∏a
w grudniu 2005 r. 5.883 mld euro. Jest to jedynie bardzo ogólne
oszacowanie ca∏kowitej wielkoÊci rynku, gdy˝ nie rozwiàzano
jeszcze problemu podwójnego zarachowania, a zakres uj´tych
rynków nie jest jeszcze kompletny.
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Ramka 1

U S TA L E N I A Z AWA R T E W R A P O R C I E G R U P Y G 1 0 W S P R AW I E Z A B E Z P I E C Z E ¡
W ciàgu ostatnich kilkudziesi´ciu lat proces globalizacji doprowadzi∏ do rozszerzenia dzia∏alnoÊci banków i innych uczestników rynku poza granice w∏asnych krajów i zrodzi∏ koniecznoÊç
zarzàdzania p∏ynnoÊcià i zabezpieczeniami w ró˝nych walutach i ró˝nych systemach prawnych. Komitet ds. systemów p∏atnoÊci i systemów rozrachunku grupy G10 (Committee on
Payment and Settlement Systems – CPSS) przeanalizowa∏ rozwiàzania instytucjonalne, na podstawie których krajowe banki centralne mogà akceptowaç „zabezpieczenia zagraniczne” – zawsze lub w sytuacjach kryzysowych – na potrzeby kredytu technicznego (Êróddziennego lub
jednodniowego) i przedstawi∏ g∏ówne ustalenia w raporcie 1 opublikowanym w styczniu 2006 r.
Ustalenia te mo˝na streÊciç nast´pujàco:
–

Proces globalizacji doprowadzi∏ do rosnàcej integracji rynków finansowych, nasilenia
transgranicznej dzia∏alnoÊci banków oraz zwi´kszonego wykorzystania zabezpieczeƒ jako sposobu redukcji ryzyka. Zapotrzebowanie na zabezpieczenia wynika tak˝e z nowych
rozwiàzaƒ technicznych, zw∏aszcza wprowadzenia w systemach p∏atniczych rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym, a w systemach rozrachunku papierów wartoÊciowych
– dostawy za p∏atnoÊç (delivery versus payment). Przez to zarzàdzanie p∏ynnoÊcià i zabezpieczeniami w bankach sta∏o si´ bardziej skomplikowane. Z wywiadów przeprowadzonych przez grup´ roboczà wynika, ˝e w normalnej sytuacji na rynku nie wyst´puje
niedobór zabezpieczeƒ, do którego mo˝e jednak doÊç w sytuacjach awaryjnych.

–

Istniejà znaczne ró˝nice w poziomie wykorzystania zabezpieczeƒ mi´dzy bankami centralnymi krajów grupy G10. Poziom ten jest wysoki w Szwajcarii i Wielkiej Brytanii,
zaÊ znacznie ni˝szy w pozosta∏ych krajach.

–

Równie zró˝nicowana jest sytuacja w przypadku banków prowadzàcych dzia∏alnoÊç mi´dzynarodowà, której skala i z∏o˝onoÊç wzros∏y w ostatnich latach. Instytucje te wypracowa∏y rozmaite strategie i modele dzia∏alnoÊci, uwzgl´dniajàce lokalnà praktyk´ i uregulowania rynkowe. Niektóre instytucje tworzà spó∏ki zale˝ne, inne natomiast dzia∏ajà w systemie banków korespondentów. W zwiàzku z tym cz´Êç instytucji samodzielnie dokonuje rozrachunku jedynie w kilku g∏ównych walutach, wi´c w wielu krajach udzia∏ podmiotów zagranicznych w systemie p∏atniczym jest stosunkowo niski. W przypadku innych
walut banki zwykle zdajà si´ na sieci banków korespondentów; jedynie nieliczne uczestniczà bezpoÊrednio w ró˝nych systemach p∏atnoÊci i rozrachunku na ca∏ym Êwiecie.

–

Infrastruktura rynku w krajach grupy G10 pozostaje g∏ównie krajowa, co utrudnia ruch
zabezpieczeƒ mi´dzy krajami. Pomimo znacznego pokrywania si´ godzin pracy systemów rozrachunku i systemów p∏atnoÊci wysokokwotowych krajów grupy G10 konieczna jest ich dalsza synchronizacja, zw∏aszcza tam, gdzie sà najwi´ksze ró˝nice stref czasowych.

Majàc na uwadze powy˝sze ustalenia i panujàcà obecnie zró˝nicowanà sytuacj´ raport wzywa do wypracowania elastycznego rozwiàzania. Rozbie˝noÊci w praktyce dzia∏ania wykluczajà raczej przyj´cie wspólnej polityki przez banki centralne grupy G10 i sugerujà stosowa1 CPSS (styczeƒ 2006): Mi´dzynarodowe porozumienia wspó∏ne (www.bis.org/publ/cpss71.pdf).
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nie w to miejsce podejÊcia zindywidualizowanego, które da bankom centralnym wi´kszà swobod´ decydowania, czy i na jakich warunkach przyjmowaç zagraniczne zabezpieczenia. Nie
wyklucza si´ jednak koordynacji i wspó∏pracy mi´dzy bankami centralnymi na szczeblu dwulub wielostronnym, tak aby zwi´kszyç efektywnoÊç ich dzia∏ania. Mo˝na tu zaliczyç np. wymian´ informacji mi´dzy bankami centralnymi czy dalsze zwi´kszanie zdolnoÊci do wspó∏dzia∏ania krajowych infrastruktur.

Wspólna lista
zabezpieczeƒ
w operacjach
eurosystemu

Niezale˝nie od tego raportu, poÊwi´conego dzia∏alnoÊci banków centralnych, w sektorze prywatnym pojawiajà si´ inicjatywy rynkowe, do których zach´ca∏ w 2005 r. Payments Risk
Committee 2.
2 Global payment liquidity: private sector solutions, Payments Risk Committee, raport opracowany przez Global Payment Liquidity
Task Force, paêdziernik 2005.

4

S TO P N I OW E W P ROWA D Z A N I E W S P Ó L NEJ LISTY ZABEZPIECZE¡

W miejsce obecnego dwustopniowego systemu
stopniowo wprowadzana jest wspólna lista zabezpieczeƒ. Stopniowe podejÊcie wynika
przede wszystkim z faktu, ˝e na wspólnej liÊcie obok aktywów rynkowych znajdà si´ tak˝e aktywa nierynkowe 7. Dopuszczenie jako zabezpieczenia nowych rodzajów aktywów rynkowych jest zadaniem stosunkowo prostym,
gdy˝ istnieje ju˝ niezb´dna infrastruktura pozwalajàca na weryfikacj´ ich istnienia, transfer
i przekazanie na zabezpieczenie. Fakt, ˝e aktywa znajdujà si´ w obrocie rynkowym u∏atwia
ich wycen´ i ocen´. Informacje potrzebne
do oceny wiarygodnoÊci kredytowej mo˝na zwykle uzyskaç z ogólnodost´pnych êróde∏.
Warunków tych nie spe∏nia znaczna wi´kszoÊç
instrumentów nierynkowych, w tym np. kredytów bankowych. Nale˝y zatem opracowaç systemy i procedury operacyjne na szczeblu banku centralnego u∏atwiajàce stosowanie tych instrumentów jako zabezpieczenia, a z tego wynikajà opóênienia w realizacji.
Ogólnie rzecz bioràc, proces wprowadzania
wspólnej listy mo˝na podzieliç na dwa etapy,
7 Zob. komunikat prasowy z 5 sierpnia 2004 r. – Przeglàd systemu zabezpieczeƒ Eurosystemu: drugi krok w kierunku wspólnej
listy.

tzw. kroki w kierunku wspólnej listy.
W pierwszym Eurosystem zdefiniowa∏ kategorie aktywów rynkowych, które zostanà
umieszczone na wspólnej liÊcie. W tym celu
przeprowadzono szczegó∏owy przeglàd obecnie kwalifikowanych aktywów rynkowych
z listy drugiej dla okreÊlenia, które z nich
mo˝na przenieÊç na wspólnà list´. Na tym samym etapie Eurosystem dokona∏ oceny poprzednio niekwalifikowanych zabezpieczeƒ
rynkowych. Pierwszy krok w kierunku wspólnej listy nastàpi∏ 30 maja 2005 r. i objà∏:
(i) usuni´cie kapita∏owych papierów wartoÊciowych z wykazu aktywów kwalifikowanych; (ii) wskazanie rynków nieregulowanych
akceptowanych przez Eurosystem z punktu
widzenia zarzàdzania zabezpieczeniami;
(iii) doprecyzowanie kryterium dotyczàcego
instrumentów d∏u˝nych emitowanych przez
instytucje kredytowe; (iv) wprowadzenie
na list´ denominowanych w euro instrumentów d∏u˝nych emitowanych przez podmioty
z siedzibà w paƒstwa grupy G10 nienale˝àcych do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
Na drugim etapie wdro˝ony zostanie specjalny
system do oceny, szacowania i przekazywania
na zabezpieczenie aktywów nierynkowych,
w szczególnoÊci kredytów bankowych. Krok
ten nastàpi w styczniu 2007 r., kiedy kredyty
bankowe zostanà dopuszczone jako zabezpieEBC
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czenie operacji kredytowych Eurosystemu we
wszystkich krajach strefy euro. W pe∏ni ujednolicony system dla kredytów bankowych b´dzie jednak dost´pny dopiero 1 stycznia 2012 r.
4 . 1 P I E RW S Z Y K RO K W K I E R U N K U W S P Ó L N E J L I S T Y: A K T Y WA RY N KOW E
Jak wspomniano wy˝ej, pierwszy krok w kierunku wspólnej listy objà∏ cztery zagadnienia.
Kwestia pierwsza: w sierpniu 2004 r. Rada
Prezesów podj´∏a decyzj´, by ograniczyç system zabezpieczeƒ do instrumentów d∏u˝nych
i nie przyjmowaç kapita∏owych papierów
wartoÊciowych, które w kilku krajach znajdowa∏y si´ na liÊcie drugiej 8. U podstaw tej decyzji sta∏ po pierwsze fakt, ˝e iloÊç kwalifikowanych papierów udzia∏owych by∏a bardzo
niewielka. Po drugie, papiery takie sà z natury obarczone wy˝szym ryzykiem ni˝ instrumenty d∏u˝ne, wi´c kryteria kwalifikacji musia∏y byç ostrzejsze, co ogranicza∏oby iloÊç
potencjalnie dost´pnych dodatkowych zabezpieczeƒ. Po trzecie, z uwagi na swój charakter
prawny (jako prawo w∏asnoÊci spó∏ki) kapita∏owe papiery wartoÊciowe majà pewne cechy
prawne i operacyjne, które sprawiajà, ˝e wykorzystywanie ich jako zabezpieczenia przez
Eurosystem jest bardziej skomplikowane, ni˝
w przypadku instrumentów d∏u˝nych.
Po czwarte wreszcie, gdyby papiery kapita∏owe znalaz∏y si´ na wspólnej liÊcie, trudno by∏oby uzasadniç wykluczenie innych instrumentów finansowych plasujàcych si´ mi´dzy
d∏u˝nymi i kapita∏owymi (tj. obligacji zamiennych i d∏ugu podporzàdkowanego). Akceptacja tak szerokiego zakresu instrumentów
finansowych o ró˝nej hierarchii niepotrzebnie
zwi´ksza∏aby poziom z∏o˝onoÊci zabezpieczenia i systemu kontroli ryzyka. W tej sytuacji Rada Prezesów uzna∏a, ˝e brak jest jednoznacznego uzasadnienia dla umieszczenia
8 Zob. komunikat prasowy z 5 sierpnia 2004 r. – Przeglàd systemu zabezpieczeƒ Eurosystemu: drugi krok w kierunku wspólnej
listy. Wymienione w nim zmiany wyjaÊniono i zapowiedziano
w komunikacie prasowym z 10 maja 2004 r. – Review of the Eurosystem’s collateral framework: first step towards a single list
(Przeglàd systemu zabezpieczeƒ Eurosystemu: pierwszy krok
w kierunku wspólnej listy).

22

EBC
Biuletyn Miesi´czny
Maj 2006

na wspólnej liÊcie kapita∏owych papierów
wartoÊciowych. Zosta∏y one wykluczone z listy drugiej w dniu 30 kwietnia 2005 r. Tym
samym niedost´pne sta∏y si´ zabezpieczenia
o nominalnej wartoÊci 124,3 mld euro.
W praktyce jednak nawet w tych krajach,
gdzie papiery kapita∏owe znajdowa∏y si´
na liÊcie drugiej, rzadko wykorzystywano je
jako zabezpieczenie.
Kwestia druga: pragnàc przenieÊç rynkowe instrumenty d∏u˝ne z drugiej listy na list´
wspólnà Eurosystem bardziej szczegó∏owo
okreÊli∏ kryteria, jakie muszà spe∏niaç rynki,
by znajdujàce si´ na nich w obrocie aktywa
zosta∏y dopuszczone jako zabezpieczenie
w operacjach kredytowych Eurosystemu 9 .
Przes∏ankà do ustalenia tych kryteriów nie by∏a ocena jakoÊci rynków, ale wskazanie tych
spoÊród nich, które sà ∏atwo dost´pne dla Eurosystemu, tak aby zapewniç wykonalnoÊç
transakcji oraz przejrzystoÊç procesu okreÊlania cen. W tym celu Eurosystem zdefiniowa∏
trzy ogólne zasady: bezpieczeƒstwa, przejrzystoÊci i dost´pnoÊci. Podczas gdy rynki regulowane 10 uznaje si´ automatycznie za kwalifikowane, dzia∏alnoÊç rynków nieregulowanych
ocenia si´ na podstawie tych zasad (co najmniej raz w roku). W dniu 30 maja 2005 r. Eurosystem opublikowa∏ wykaz rynków nieregulowanych akceptowanych dla celów jego operacji kredytowych. W wykazie tym nie znalaz∏y si´ niektóre rynki pozagie∏dowe, które
obecnie sà dopuszczane dla aktywów z listy
drugiej 11. Aktywa notowane, kwotowane lub
b´dàce w obrocie na tych rynkach zachowajà
status kwalifikowanych do maja 2007 r.
W grudniu 2005 r. wartoÊç nominalna aktywów przeznaczonych do wycofania z listy wynosi∏a 57,6 mld euro.

9 Zob. komunikat prasowy z 30 maja 2005 r. – Pierwszy krok
w kierunku wprowadzenia wspólnej listy zabezpieczeƒ przewidzianej w nowej wersji „Dokumentacji ogólnej”.
10 Spe∏niajàce minimalne wspólne standardy i zasady nadzoru
okreÊlone w dyrektywie MiFID (Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r.
w sprawie rynków instrumentów finansowych).
11 Zob. komunikat prasowy z 10 maja 2004 r. – Review of the Eurosystem’s collateral framework: first step towards a single
list.
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Prezesów
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aktywa rynkowe

Krok drugi:
kredyty bankowe

Jednolite zasady dla
kredytów bankowych

11 czerwca 2003
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30 maja 2005
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1 stycznia 2012

Kwestia trzecia: uproszono szczególne ograniczenia na∏o˝one na instrumenty d∏u˝ne emitowane przez instytucje kredytowe, które
w przeciwieƒstwie do zabezpieczonych obligacji nie majà pokrycia w zabezpieczeniu 12.
Utrzymano jedynie wymóg, by instrumenty te
by∏y dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym zgodnie z definicjà zawartà w dyrektywie o rynkach instrumentów finansowych.
Kwestia czwarta: aby zaspokoiç rosnàce zapotrzebowanie na zabezpieczenia Eurosystem
rozwa˝a∏ mo˝liwoÊç dopuszczenia zagranicznych rynkowych papierów d∏u˝nych. W szczególnoÊci rozszerzenie siedziby emitenta
na kraje z grupy G10 spoza EOG (w tym Stany
Zjednoczone, Kanad´, Japoni´ i Szwajcari´)
umo˝liwi∏o w∏àczenie na list´ znacznej iloÊci
aktywów denominowanych w euro emitowanych przez podmioty ustanowione w tych krajach. By∏a to jedynie niewielka zmiana w systemie zabezpieczeƒ, ale wymaga∏a rozwiàzania
pewnych spraw operacyjnych i zwiàzanych
z ryzykiem prawnym dotyczàcych wa˝noÊci
prawnej i wykonalnoÊci zabezpieczenia oraz
obowiàzków sprawozdawczych zwiàzanych
z podatkiem u êród∏a i innych. Dlatego wprowadzono dodatkowy wymóg przedstawienia
Eurosystemowi zadowalajàcej oceny prawnej.
Pierwsze instrumenty d∏u˝ne krajów z grupy
G10 spoza EOG w∏àczono na list´ aktywów
kwalifikowanych EBC w dniu 1 lipca 2005 r.

12 Art. 22 ust. 4 dyrektywy UCITS (Dyrektywa Rady
85/611/EWG z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie koordynacji
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych
odnoszàcych si´ do przedsi´biorstw zbiorowego inwestowania
w zbywalne papiery wartoÊciowe) okreÊla kryteria dotyczàce
zabezpieczonych obligacji bankowych. Instrumenty d∏u˝ne
emitowane przez instytucje kredytowe, które ÊciÊle spe∏niajà te
kryteria sà kwalifikowane dla celów operacji kredytowych
z Eurosystemem bez dodatkowych warunków.

Wspólna lista
zabezpieczeƒ
w operacjach
eurosystemu

Do tej pory na liÊcie znalaz∏o si´ oko∏o 460 nowych aktywów o ca∏kowitej wartoÊci nominalnej 142 mld euro. Eurosystem prowadzi obecnie dalsze analizy prawne dotyczàce szeregu
innych emitentów, w tym quasi-rzàdowych,
a tak˝e instrumentów d∏u˝nych. Po zakoƒczeniu tej analizy do listy b´dzie mo˝na dodaç
tak˝e inne instrumenty d∏u˝ne.
4 . 2 D R U G I K RO K W K I E R U N K U W S P Ó L N E J
L I S T Y: W P ROWA D Z E N I E A K T Y WÓW
N I E RY N KOW Y C H
W sierpniu 2004 r. Rada Prezesów postanowi∏a wpisaç na wspólna list´ kredyty bankowe jako osobnà kategori´ aktywów. W strefie euro
pozyskiwanie finansowania w bankach jest nadal powszechniejsze ni˝ finansowanie na rynku. Kredyty stanowià zatem cz´sto najwa˝niejszà klas´ aktywów w bilansach banków. Akceptacja kredytów bankowych przez Eurosystem jako zabezpieczenia umacnia zatem zasad´, by zapewniç dost´p do operacji polityki
pieni´˝nej i kredytu Êróddziennego szerokiemu
gronu kontrahentów. Z zabezpieczeniami
w postaci kredytów wià˝e si´ stosunkowo niski koszt alternatywny, gdy˝ rzadko znajdujà
si´ one w obrocie, a mo˝liwoÊci ich alternatywnego wykorzystania przez kontrahentów sà
ograniczone. Dost´pnoÊç zabezpieczeƒ o wystarczajàco niskich kosztach alternatywnych
nie tylko na zagregowanym poziomie Eurosystemu, ale tak˝e na szczeblu poszczególnych
banków jest wa˝na zw∏aszcza dla p∏ynnego
funkcjonowania systemu TARGET – systemu
p∏atnoÊci wysokokwotowych w Eurosystemie.
Wspólna lista zabezpieczeƒ zwi´kszy tak˝e
p∏ynnoÊç ca∏ej klasy aktywów bilansowych takich jak kredyty bankowe, a przez to u∏atwi
p∏ynne funkcjonowanie systemu finansowego
strefy euro. Krok ten mo˝e poÊrednio przyczyEBC
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niç si´ do analogicznych zmian w transakcjach
niepublicznych.
Tym niemniej istnieje szereg istotnych ró˝nic
mi´dzy kredytami bankowymi a instrumentami
rynkowymi, wi´c przyj´cie ich przez Eurosystem jako zabezpieczenia niesie ze sobà rozmaite trudnoÊci natury prawnej i operacyjnej.
W szczególnoÊci:
–

Do kredytów bankowych zalicza si´ szereg
ró˝nych instrumentów dostosowanych
do potrzeb konkretnych kredytobiorców,
wskutek czego nie sà one standardowe ani
jednakowo udokumentowane.

–

Kredyty, a cz´sto te˝ kredytobiorcy nie
podlegajà ocenie przez agencje ratingowe.
Do oceny wiarygodnoÊci kredytowej d∏u˝ników trzeba zatem stosowaç inne êród∏a
informacji o ryzyku kredytowym.

–

Warunki kredytu mogà uniemo˝liwiç jego
sprzeda˝ stronie trzeciej, nale˝y wi´c
upewniç si´, ˝e w dokumentacji kredytu
dopuszcza si´ cesj´ lub partycypacj´.

–

Dotychczas wtórny rynek kredytowy
w Europie mia∏ niewielkie znaczenie, wi´c
rzadko mo˝na znaleêç zewn´trzne êród∏a
informacji cenowej o takich aktywach.

–

Wprawdzie systemy rejestracji, depozytów
lub zapisy ksi´gowe zapewniajà istnienie
rynkowych aktywów, ale brak okreÊlonych
mechanizmów gwarantujàcych, ˝e dany
kredyt b´dzie istnieç tak˝e w przysz∏oÊci.

Wynikajàce stàd konsekwencje dla Eurosystemu sà nast´pujàce. Po pierwsze, konieczne jest
zdefiniowanie specjalnych kryteriów kwalifikacji dla kredytów bankowych, tak aby spe∏nia∏y one te same standardy zabezpieczeƒ co
rynkowe instrumenty d∏u˝ne. Po drugie, nale˝y
opracowaç procedury operacyjne umo˝liwiajàce spójnà ocen´ ryzyka kredytowego oraz bezpieczny transfer i przekazanie na zabezpieczenie kredytów bankowych.
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W lipcu 2005 r. EBC opublikowa∏ specyficzne
kryteria kwalifikacji, które b´dà obowiàzywaç
w odniesieniu do kredytów bankowych poczàwszy od 1 stycznia 2007 r. 13 Kraj siedziby
d∏u˝nika (lub gwaranta) ograniczony jest
do krajów strefy euro. Równie˝ umowa kredytowa musi podlegaç przepisom prawa kraju
strefy euro. Zakres kwalifikowanych d∏u˝ników ograniczono ponadto do przedsi´biorstw
i podmiotów sektora publicznego. W szczególnoÊci nie sà kwalifikowane po˝yczki mi´dzybankowe, co pozwoli uniknàç sztucznego
zwi´kszania puli zabezpieczeƒ. Je˝eli chodzi
o rodzaje kredytów, nie kwalifikujà si´ niewykorzystane linie kredytowe, kredyty w rachunku bie˝àcym oraz akredytywy. Podobnie jak
w przypadku rynkowych instrumentów d∏u˝nych, wykluczone sà tak˝e kredyty bankowe,
w przypadku których prawo do kapita∏u lub
odsetek jest podporzàdkowane prawom posiadaczy innych kredytów bankowych lub instrumentów udzielonych lub wystawionych przez
tego samego emitenta. Eurosystem postanowi∏
te˝ o wprowadzeniu minimalnej kwoty niesp∏aconego salda pojedynczego kredytu.
Z uwagi na fakt, ˝e koszty oceny, wyceny i obs∏ugi kredytu sà wy˝sze ni˝ rynkowych instrumentów d∏u˝nych, konieczne jest osiàgni´cie
równowagi mi´dzy maksymalizacjà wartoÊci
dost´pnych kredytów i ograniczeniem kosztów. W latach 2007-2012 ka˝dy krajowy bank
centralny b´dzie samodzielnie okreÊla∏ minimalnà wartoÊç. Poczàwszy od 2012 r. wprowadzona zostanie jednakowa kwota minimalna w wysokoÊci 500.000 euro. Eurosystem rozwa˝y ponadto wprowadzenie od 2012 r. jednolitych op∏at za kredyty bankowe. Do tego czasu ka˝dy krajowy bank centralny mo˝e decydowaç, czy stosowaç op∏aty na pokrycie kosztów administracyjnych zwiàzanych z wykorzystaniem kredytów jako zabezpieczenia.
Mo˝liwoÊç ustanowienia przez Eurosystem
ograniczonego prawa rzeczowego do aktywów
na wypadek niewywiàzania si´ kontrahenta
13 Zob. komunikat prasowy z 22 lipca 2005 r. – Zasady zabezpieczania operacji Eurosystemu – w∏àczenie aktywów nierynkowych na wspólnà list´.

z umowy wymaga spe∏nienia – oprócz powy˝szych kryteriów kwalifikacji – tak˝e pewnych
dodatkowych warunków. Obejmujà one czas
poinformowania d∏u˝nika o z∏o˝eniu kredytu
na zabezpieczenie, kwestie tajemnicy bankowej
dotyczàcej informacji o d∏u˝niku oraz eliminacji ewentualnych ograniczeƒ co do z∏o˝enia i realizacji kredytów. Z braku jednolitych unijnych
uregulowaƒ prawnych dotyczàcych kredytów
bankowych i ich stosowania jako zabezpieczenia, kwestie te sà ró˝nie traktowane w krajowych systemach prawnych. W rezultacie wymagania prawne i sposób ich realizacji sà ró˝ne
w poszczególnych krajach. Szczegó∏owe warunki kwalifikacji zostanà okreÊlone w publikacji
EBC pt. „Realizacja polityki pieni´˝nej w strefie euro. Dokumentacja ogólna instrumentów
i procedur polityki pieni´˝nej Eurosystemu”
(„Dokumentacja ogólna”), której aktualizacja
przewidziana jest na jesieƒ 2006 r., oraz doprecyzowane w odpowiednich dokumentach krajowych. W wyjàtkowym przypadku dopuszczenie
kredytu jako zabezpieczenia mo˝e wymagaç
umieszczenia odpowiedniej klauzuli w umowie
kredytowej mi´dzy d∏u˝nikiem i kontrahentem.
Oprócz weryfikacji rozmaitych kryteriów kwalifikacji konieczne b´dzie przeprowadzenie specjalnych procedur dla weryfikacji samego istnienia aktywów. Ârodkiem do osiàgni´cia tego
celu mo˝e byç w∏asna ocena przez kontrahenta
oraz doraêne kontrole przez krajowe banki centralne i organy nadzoru14.
Podobnie jak pozosta∏e aktywa kwalifikowane,
kredyty bankowe muszà spe∏niaç na∏o˝one
przez Eurosystem kryterium wysokiej wiarygodnoÊci kredytowej. Poniewa˝ kredytobiorcy
cz´sto nie podlegajà ocenie przez agencje ratingowe, ocena ryzyka kredytowego przez Eurosystem musi opieraç si´ na szerszych êród∏ach
informacji; w zwiàzku z tym do istniejàcych
procedur dotyczàcych rynkowych instrumentów d∏u˝nych nale˝y dodaç procedur´ oceny in-

14 Eurosystem wraz z Komisjà Europejskà bada obecnie – w ramach d∏ugoterminowego przedsi´wzi´cia – czy ramy prawne
dla przekazywania na zabezpieczenia kredytów bankowych,
zw∏aszcza dla potrzeb operacji z Eurosystemem, mo˝na ujednoliciç na szczeblu UE.

ARTYKU¸Y

strumentów nierynkowych. Ta kwestia sprawi∏a najwi´ksze trudnoÊci przy akceptacji kredytów bankowych jako zabezpieczeƒ w strefie euro. W ramce 2 przedstawiono podstawowe zasady oraz zestaw metod i regu∏ sk∏adajàcych si´
na ramowe zasady oceny kredytowej w Eurosystemie (Eurosystem credit assessment framework – ECAF), ze szczególnym uwzgl´dnieniem nowych elementów zwiàzanych z kredytami bankowymi. Nowelizacja ECAF wejdzie
w ˝ycie 1 stycznia 2007 r., kiedy kredyty bankowe stanà si´ aktywami kwalifikowanymi
w ca∏ej strefie euro.

Wspólna lista
zabezpieczeƒ
w operacjach
eurosystemu

Poniewa˝ kredytów bankowych nie mo˝na rozliczaç przy pomocy infrastruktury stworzonej dla rynkowych instrumentów d∏u˝nych, Eurosystem musi tak˝e opracowaç procedury ich u˝ywania jako zabezpieczeƒ
w transakcjach krajowych i transgranicznych.
W okresie przejÊciowym administracja kredytów bankowych odbywaç si´ b´dzie na podstawie procedur dotyczàcych stosowania zabezpieczeƒ w obrocie krajowym, natomiast
rozliczenia transgraniczne b´dà realizowane
przez system CCBM. W tym okresie procedury dotyczàce administracji kredytów b´dà ponownie przeanalizowane w Êwietle zebranych
doÊwiadczeƒ, a nast´pnie zostanà zbadane
i ewentualnie wdro˝one bardziej zaawansowane rozwiàzania.
Kolejnà kategorià aktywów nierynkowych,
które Rada Prezesów postanowi∏a zasadniczo
umieÊciç na wspólnej liÊcie sà niezbywalne instrumenty d∏u˝ne zabezpieczone detalicznymi
kredytami hipotecznymi, o cechach bardzo
zbli˝onych do w pe∏ni zsekurutyzowanych aktywów. W tej kategorii poczàtkowo dopuszczone zostanà jedynie irlandzkie weksle w∏asne zabezpieczone hipotecznie, z uwagi na ich
szczególny status prawny w Irlandii, którego
nie mo˝na wprost przenieÊç do innych krajów
strefy euro. Zresztà znaczna cz´Êç mieszkaniowych kredytów hipotecznych w strefie euro ju˝ jest poÊrednio kwalifikowana jako zabezpieczenie w formie zsekurytyzowanej, jako
papiery wartoÊciowe zabezpieczone hipotecznie lub jako obligacje zabezpieczone.
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Ramka 2

P O D S TAW Y I K L U C Z OW E A S P E K T Y R A M OW Y C H Z A S A D O C E N Y W I A RY G O D N O Â C I K R E DY TOW E J W E U RO S Y S T E M I E
Ramowe zasady oceny kredytowej w Eurosystemie (ECAF) obejmujà procedury i regu∏y sk∏adajàce si´ na obowiàzujàcy wobec wszystkich kwalifikowanych zabezpieczeƒ wymóg „wysokiej wiarygodnoÊci kredytowej”. Akronim ten wprowadzono ostatnio w zwiàzku z rozszerzeniem zasad oceny kredytowej na nierynkowe instrumenty d∏u˝ne, ale kryjà si´ pod nim standardy dotyczàce zarówno instrumentów nierynkowych, jak i rynkowych. Przy ocenie wiarygodnoÊci kredytowej zabezpieczeƒ kwalifikowanych Eurosystem bierze pod uwag´ cztery êród∏a oceny jakoÊci kredytu: zewn´trzne instytucje oceny wiarygodnoÊci kredytowej ( external
credit assessment institution – ECAI), systemy ratingów wewn´trznych kontrahentów ( internal
ratings-based – IRB), narz´dzia ratingowe niezale˝nych podmiotów zewn´trznych ( rating tools
– RT) oraz systemy oceny kredytowej krajowych banków centralnych ( in-house credit assessment system – ICAS).
GotowoÊç podejmowania ryzyka kredytowego przez Eurosystem definiuje si´ na poziomie
d∏ugoterminowego ratingu kredytowego A 1. Przek∏ada si´ to na wartoÊç prawdopodobieƒstwa
niewyp∏acalnoÊci ( probability of default – PD) na poziomie 0,10% w skali roku. Jest to podstawowa miara ECAF odzwierciedlajàca wysokie standardy wiarygodnoÊci kredytowej Eurosystemu.
èród∏a oceny kredytowej i monitorowanie jej trafnoÊci
W celu zapewnienia spójnoÊci, dok∏adnoÊci i porównywalnoÊci czterech êróde∏ oceny kredytowej stosowanych w ECAF, Eurosystem opracowa∏ dla ka˝dego z tych êróde∏ kryteria kwalifikacji i b´dzie monitorowaç trafnoÊç oceny wed∏ug minimalnej wartoÊci jakoÊci kredytowej.
Je˝eli chodzi o kryteria kwalifikacji, w przypadku systemów ECAI i IRB ramowe zasady opierajà si´ na nowej umowie kapita∏owej oraz dyrektywie o wymogach kapita∏owych. Zgodnie
z nowà umowà kapita∏owà systemy ECAI i IRB podlegajà formalnemu zatwierdzeniu i weryfikacji przez krajowe organy nadzoru, a uzyskanie zatwierdzenia jest warunkiem wystarczajàcym
dopuszczenia wg ECAF. Narz´dzie ratingowe RT jest to aplikacja niezale˝nego podmiotu s∏u˝àca do oceny wiarygodnoÊci kredytowej d∏u˝ników na podstawie np. zbadanych przez bieg∏ego rewidenta ksiàg rachunkowych. W celu wejÊcia do ECAF ka˝dy system RT musi zostaç indywidualnie zatwierdzony przez Eurosystem. Proces akceptacji obejmuje elementy procesu zatwierdzania systemów ECAI i IRB wg dyrektywy o wymogach kapita∏owych. Operatorami narz´dzi sà podmioty, do których one nale˝à. Z kolei kwalifikowane systemy ICAS sà obecnie
prowadzone przez Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France oraz Oesterreichische Nationalbank. Krajowe banki centralne zamierzajàce utworzyç nowy system ICAS b´dà podlegaç procedurze weryfikacji przez Eurosystem.
TrafnoÊç oceny kredytowej wg poszczególnych systemów b´dzie mierzona co roku w zestawieniu z przyj´tà jako punkt odniesienia wartoÊcià prawdopodobieƒstwa niewyp∏acalnoÊci przy mi-

1 D∏ugoterminowy rating na poziomie A wg S&P i Fitch oraz na poziomie A3 wg Moody’s.
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nimalnej jakoÊci kredytowej. W razie znacznej rozbie˝noÊci mi´dzy zbiorem wszystkich kwalifikowanych spó∏ek w ramach systemu a wartoÊcià odniesienia Eurosystem mo˝e w ostatecznoÊci skorygowaç próg dopuszczalnoÊci dla ocen kredytowych pochodzàcych z systemów niespe∏niajàcych wymagaƒ.

Wspólna lista
zabezpieczeƒ
w operacjach
eurosystemu

Procedury zwiàzane z ustaleniem wysokiego standardu kredytowego
Przy ocenie standardu kredytowego rynkowych instrumentów d∏u˝nych Eurosystem bierze
pod uwag´ m.in. dost´pne ratingi ECAI, gwarancje udzielone przez podmioty w dobrej sytuacji
finansowej oraz pewne kryteria instytucjonalne.
Je˝eli chodzi o ustalenie, czy kredytobiorcy majà wysoki standard kredytowy, kontrahent ma
swobod´ wyboru spomi´dzy kwalifikowanych êróde∏ (ECAI, IRB, RT lub ICAS). èród∏o to b´dzie podstawowym narz´dziem oceny d∏u˝ników i gwarantów przedstawiajàcych jako zabezpieczenie nierynkowe instrumenty d∏u˝ne. Kontrahent b´dzie musia∏ pozostaç przy tym êródle
przez co najmniej rok. Na podstawie uzasadnionego wniosku kontrahenci mogà uzyskaç zgod´
na korzystanie z wi´cej ni˝ jednego êród∏a oceny kredytowej, zw∏aszcza w przypadku niewystarczajàcego zakresu, ale te˝ w innych szczególnych okolicznoÊciach wymagajàcych wi´kszej
elastycznoÊci.
W przypadku nieobj´tych ratingami rynkowych instrumentów d∏u˝nych, których standardu
kredytowego nie mo˝na ustaliç na podstawie ECAI, wa˝nej gwarancji udzielonej przez podmiot w dobrej sytuacji finansowej lub pewnych kryteriów instytucjonalnych, kontrahenci mogà wybraç êród∏o oceny kredytowej analogicznie do powy˝szej procedury dla instrumentów
nierynkowych.
Podmioty sektora publicznego
Je˝eli chodzi o ocen´ standardu kredytowego podmiotów sektora publicznego, których nie obejmujà powy˝sze systemy êród∏owe, Eurosystem opracowa∏ ogólne regu∏y zgodne z przyj´tymi
w odniesieniu do tych podmiotów w nowej umowie kapita∏owej.
Zasady ujawniania informacji
W przypadku rynkowych instrumentów d∏u˝nych nadal b´dzie si´ publikowaç na stronach internetowych EBC list´ aktywów kwalifikowanych. Na liÊcie zostanà tak˝e umieszczone instrumenty d∏u˝ne emitowane lub gwarantowane przez podmioty sektora publicznego. Natomiast w odniesieniu do nierynkowych instrumentów d∏u˝nych lista d∏u˝ników i gwarantów kwalifikowanych w odniesieniu do poszczególnych kontrahentów pozostanie ÊciÊle poufna. Na stronach
EBC nie b´dà tak˝e og∏aszane nierynkowe instrumenty d∏u˝ne emitentów emisji niepublicznych, których wiarygodnoÊç kredytowa – podobnie jak dla nierynkowych instrumentów d∏u˝nych – oceniana jest na podstawie ICAS, IRB lub RT.
Dalsze informacje o regu∏ach i procedurach ECAF zostanà podane w póêniejszym terminie
w komunikatach oraz znowelizowanej wersji „Dokumentacji ogólnej”.
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5

P R Z Y S Z ¸ E W Y Z WA N I A Z W I Ñ Z A N E
Z SYSTEMEM ZABEZPIECZE¡
E U RO S Y S T E M U

Akceptacja ró˝nych kategorii aktywów niesie
ze sobà tak˝e szereg wyzwaƒ w sferze projektowania i prowadzenia systemu zabezpieczeƒ.
Je˝eli chodzi o kszta∏t tego systemu, nie b´dzie ju˝ mo˝liwe stosowanie jednego zestawu
kryteriów kwalifikacji. Kryteria te muszà byç
dostosowane do poszczególnych kategorii aktywów, tak aby spe∏nia∏y one te same standardy zabezpieczenia. To samo dotyczy Êrodków
kontroli ryzyka. Aby wyrównaç ró˝nice
w profilu ryzyka nale˝y do ró˝nych klas aktywów stosowaç ró˝ne Êrodki kontroli. Je˝eli
uda si´ tego dokonaç, uzyska si´ jednakowy
poziom ryzyka wszystkich klas aktywów.
W przypadku Eurosystemu majà zastosowanie
dwa ogólne zestawy kryteriów kwalifikacji
i Êrodków kontroli ryzyka – dla aktywów rynkowych i nierynkowych. Ró˝ne b´dà tak˝e
procedury operacyjne, a zw∏aszcza obs∏ugi.
Wszystko to sprawia, ˝e nie∏atwo b´dzie zapewniç przejrzystoÊç systemu zabezpieczeƒ
dla kontrahentów.
Z prowadzeniem systemu zabezpieczeƒ wià˝à
si´ ogólnie dwa problemy. Po pierwsze, kryteria kwalifikacji instrumentów rynkowych sformu∏owane zosta∏y doÊç ogólnie, dzi´ki czemu
system zabezpieczeƒ mo˝e elastycznie reagowaç na nowe rozwiàzania na rynku finansowym. Wià˝e si´ z tym potrzeba sta∏ego dostosowywania polityki Eurosystemu dotyczàcej
zabezpieczeƒ, tak aby nowe zabezpieczenia
tak˝e odpowiada∏y poziomowi ryzyka, jaki Eurosystem gotów jest zaakceptowaç. Nadà˝anie
za zmianami zachodzàcymi na europejskich
rynkach instrumentów o sta∏ym dochodzie jest
na pewno wyzwaniem dla Eurosystemu, gdy˝
na rynkach tych zachodzà szybko zmiany
strukturalne, a z∏o˝onoÊç produktów stale roÊnie. Jako przyk∏ad mo˝na podaç ostanie zmiany na rynkach finansowania strukturalnego
i papierów wartoÊciowych opartych na aktywach. W ich wyniku Eurosystem musia∏ zmodyfikowaç swojà polityk´ dotyczàcà zabezpieczeƒ; w maju 2006 r. wchodzà w ˝ycie nowe
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kryteria dotyczàce kwalifikacji papierów wartoÊciowych opartych na aktywach. Papiery tej
kategorii, które dotychczas by∏y kwalifikowane, ale nie spe∏nià nowych kryteriów, pozostanà dopuszczone jako zabezpieczenia w okresie
przejÊciowym up∏ywajàcym 15 paêdziernika 2006 r. 15
Po drugie, jak wspomniano powy˝ej, akceptacja niejednorodnych klas aktywów rodzi problemy dla systemu kontroli ryzyka. Nale˝y
w tej dziedzinie osiàgnàç kompromis mi´dzy
prostotà i dok∏adnoÊcià. Dlatego trzeba monitorowaç faktyczne wykorzystanie zabezpieczeƒ, aby stwierdziç, czy zachodzi potrzeba
modyfikacji systemu kontroli ryzyka. Na przyk∏ad nieproporcjonalne stosowanie pewnych
kategorii aktywów mo˝e Êwiadczyç o wyst´powaniu niekonsekwencji wymagajàcych skorygowania, by uniknàç niepotrzebnej kumulacji
ryzyka.
W tym kontekÊcie wprowadzenie wspólnej listy stanowi zamkni´cie pewnego wa˝nego etapu, ale Eurosystem musi nadal analizowaç
i doskonaliç swój system zabezpieczeƒ w kolejnych latach.

15 Zob. komunikat prasowy z 13 stycznia 2006 r. – Nowelizacja
dokumentu „Realizacja polityki pieni´˝nej w strefie euro. Dokumentacja ogólna instrumentów i procedur polityki pieni´˝nej
Eurosystemu” w odniesieniu do papierów wartoÊciowych zabezpieczonych na aktywach.

E M I S J E A K C J I W S T R E F I E E U RO
ARTYKU¸Y
W artykule przeanalizowano – z perspektywy historycznej i geograficznej – emisje kapita∏owych
papierów wartoÊciowych w strefie euro w ciàgu minionych 12 lat, ze szczególnym uwzgl´dnieniem pierwotnych ofert akcji. Godny uwagi by∏ zw∏aszcza gwa∏towny i bezprecedensowy wzrost
wielkoÊci kapita∏u (w uj´ciu brutto) pozyskanego w drodze publicznej oferty akcji przez przedsi´biorstwa strefy euro w koƒcu lat 90. Nast´pnie przez kilka lat aktywnoÊç w zakresie publicznych emisji akcji spada∏a, by ponownie o˝ywiç si´ w ostatnich kwarta∏ach. Wskazuje to na silne uzale˝nienie od koniunktury publicznego rynku kapita∏owego w ogóle, a w szczególnoÊci rynku ofert pierwotnych.
Decyzja o publicznej emisji akcji jest dla ka˝dego przedsi´biorstwa decyzjà wa˝nà, która mo˝e
wynikaç z wielu czynników. W strefie euro publiczne emisje akcji umo˝liwi∏y firmom pozyskanie
znacznych Êrodków na sfinansowanie zarówno inwestycji realnych, jak i dzia∏alnoÊci w zakresie
fuzji i przej´ç. Spó∏ki dokonujà publicznych emisji zazwyczaj wtedy, gdy ceny na rynku akcji sà
szczególnie wysokie, a niech´ç inwestorów do ryzyka – niska.

1

W P ROWA D Z E N I E

Z perspektywy historycznej w Europie znaczenie rynku akcji jako êród∏a finansów przedsi´biorstw zmienia∏o si´, niekiedy bardzo gwa∏townie 1. Zmiany na tym rynku majà z kolei
wp∏yw na warunki finansowania przedsi´biorstw 2. Dla przyk∏adu, istnienie rozwini´tego
rynku akcji powoduje spadek kosztu kapita∏u
akcyjnego i wzrost zagregowanych inwestycji.
W uj´ciu wzgl´dnym na Êwiecie rola publicznych rynków akcji jako êród∏a funduszy dla
spó∏ek gie∏dowych jest raczej ograniczona,
przede wszystkim ze wzgl´du na zjawisko asymetrii informacyjnej. Finansowanie zewn´trzne
pozyskiwane jest zazwyczaj w postaci kredytów
bankowych lub d∏u˝nych papierów wartoÊciowych. Niemniej jednak rynek akcji odgrywa
znaczàcà rol´ w dostarczaniu dodatkowego finansowania zewn´trznego, zw∏aszcza w przypadku du˝ych ofert (gdzie asymetria informacyjna jest na ogó∏ mniej istotna) lub pozyskiwania kapita∏u przez przedsi´biorstwa o wy˝szym
tempie wzrostu (wchodzàce na gie∏d´). Du˝e
oferty akcji sà zwykle zwiàzane z finansowaniem fuzji i przej´ç. Jakkolwiek w artykule

1

2

Na przyk∏ad w wi´kszoÊci krajów europejskich wielkoÊç kapita∏u pozyskanego w drodze emisji akcji jako procent nak∏adów
brutto na Êrodki trwa∏e by∏a wy˝sza w roku 1913 ni˝ w 1990.
Zob. Rajan, N. i Zingales, L. (2003): The great reversals: The
politics of financial development in the 20th Century . Journal of
Financial Economics t. 69, wyd. 1, str. 5-50.
Zob. Levine, R. (2003): Finance and growth: theory and evidence , Handbook of Economic Growth.

Emisje akcji
w strefie euro

omówiono wszystkie rodzaje publicznych emisji
akcji, ze szczególnà uwagà potraktowano oferty
pierwotne, ze wzgl´du – po pierwsze – na radykalne zmiany, jakie wystàpi∏y na tym rynku
od po∏owy lat 90., a po drugie – na fakt, ˝e p∏ynny rynek pierwotnych ofert akcji mo˝e sprzyjaç
przedsi´biorczoÊci poprzez zapewnienie strategii wyjÊcia dla spó∏ek finansowanych przez kapita∏ wysokiego ryzyka (venture capital)3.
Na poczàtek w artykule wyjaÊniono podstawowe koncepcje finansowania udzia∏owego. Nast´pnie omówiono najwa˝niejsze teorie finansowania przedsi´biorstw i przeanalizowano
g∏ówne czynniki, które sk∏aniajà przedsi´biorstwa do wejÊcia na gie∏d´. Nast´pnie w Êwietle
tych czynników objaÊniono zjawiska zachodzàce w ostatnich 12 latach w sferze publicznych emisji akcji.
2

P O D S TAWOW E KO N C E P C J E F I N A N S O WA N I A U D Z I A ¸ OW E G O

Kapita∏owe (udzia∏owe) papiery wartoÊciowe
inkorporujà prawo udzia∏u w spó∏ce. W przeciwieƒstwie do umowy wierzycielskiej, w przypadku której d∏u˝nik zobowiàzany jest wyp∏acaç wierzycielowi okreÊlone sta∏e (lub zmien3

Zob. te˝ cz. 2. Kapita∏ wysokiego ryzyka specjalizuje si´ w zapewnianiu finansowania kapita∏owego spó∏kom, które nie mogà
uzyskaç finansowania zewn´trznego za pomocà kredytu bankowego ze wzgl´du na wysoki poziom ryzyka. Pierwotna oferta publiczna pozwala tego rodzaju finansistom wycofaç swojà poczàtkowà inwestycj´ poprzez sprzeda˝ swojego udzia∏u w spó∏ce.
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ne) oprocentowanie, umowa udzia∏owa nadaje
inwestorowi prawo do partycypacji w zyskach
spó∏ki. Kapita∏owe papiery wartoÊciowe mo˝na emitowaç albo prywatnie w formie nienotowanych udzia∏ów, albo publicznie w postaci
akcji notowanych na gie∏dzie. W cyklu ˝ycia
spó∏ki mo˝liwe jest korzystanie z obu tych
sposobów, a wybór metody finansowania zale˝y cz´sto od tego, na jakim etapie cyklu finansowania znajduje si´ dany podmiot. èród∏em
kapita∏u prywatnego mogà byç poczàtkowe inwestycje w∏aÊcicieli spó∏ki, póêniejsze inwestycje prywatnych inwestorów bàdê akumulacja niepodzielonych zysków spó∏ki.
Rynek kapita∏u prywatnego dostarcza kapita∏u
udzia∏owego firmom nienotowanym na gie∏dzie. Na rynku tym kapita∏ wysokiego ryzyka
jest udost´pniany przez inwestorów na sfinansowanie „rozruchu” nowej spó∏ki wysokiego
ryzyka, w zamian za udzia∏y w takiej spó∏ce 4.
W przypadku publicznej emisji akcji rozró˝niamy emisje pierwotne – gdy akcje spó∏ki sà
dopuszczane do obrotu na gie∏dzie po raz
pierwszy – i emisje wtórne, gdy spó∏ka ju˝ dopuszczona do obrotu emituje dodatkowe akcje.
W obu sytuacjach spó∏ka mo˝e si´ zdecydowaç
na zastàpienie istniejàcych nienotowanych
udzia∏ów notowanymi akcjami (kapita∏ publiczny) lub wyemitowaç nowe akcje. Ârodki
pozyskane dzi´ki nabyciu nowo utworzonych
akcji pozostajà w spó∏ce, natomiast wp∏ywy ze
sprzeda˝y zastàpionych udzia∏ów sà kierowane
do pierwotnych inwestorów 5.
P O D S TAWOW E T E O R I E F I N A N S OWA N I A
PRZEDSI¢BIORSTW
Przed przystàpieniem do analizy sytuacji
w zakresie emisji akcji pomocne b´dzie zarysowanie najwa˝niejszych teorii dotyczàcych
struktury finansowania przedsi´biorstw,
a zw∏aszcza stosunku finansowania wierzycielskiego do finansowania kapita∏owego.
4

5
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Zob. ramka 2 pt. The development of private equity and venture
capital in Europe w Biuletynie Miesi´cznym z paêdziernika
2005.
Zob. Jenkinson, T. i Ljungqvist, A. (2001): Going Public: the
Theory and Evidence on How Companies Raise Equity Finance ,
wyd. 2, Oxford University Press.
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Bioràc pod uwag´ wy˝ej wymienione cechy
umowy udzia∏owej (w przeciwieƒstwie
do umowy wierzycielskiej umowa udzia∏owa
ma z zasady nieograniczony okres zapadalnoÊci), finansowanie kapita∏owe mo˝e byç
szczególnie przydatne przy pozyskiwaniu
Êrodków na realizacj´ planów inwestycji
w Êrodki trwa∏e lub przejmowania innych
spó∏ek. Z perspektywy teorii finansowania
przedsi´biorstw jednà z g∏ównych konsekwencji publicznej emisji akcji jest zmiana struktury jego finansowania. Wprawdzie na rynku
idealnym wartoÊç spó∏ki jest niezale˝na od jej
struktury finansowej 6 , ale w realnym Êwiecie
z wielu powodów wybór struktury finansowania jest istotny. W istocie w najnowszych teoriach finansowania przedsi´biorstw wybór
struktury finansowania opiera si´ na modelach
odchodzàcych od paradygmatu rynku idealnego 7 . Zgodnie z teorià wyboru przedsi´biorstwa okreÊlajà docelowà proporcj´ d∏ugu
do kapita∏u wywa˝ajàc korzyÊci i koszty finansowania kapita∏owego i wierzycielskiego.
Wa˝nà rol´ w tych rozwa˝aniach mogà pe∏niç
na przyk∏ad wzgl´dy podatkowe, bo w wi´kszoÊci krajów d∏ug jest zwykle opodatkowany
ni˝ej ni˝ kapita∏. JednoczeÊnie wy˝sza kapitalizacja mo˝e oznaczaç mniejsze prawdopodobieƒstwo wystàpienia trudnoÊci finansowych.
Innym czynnikiem, który mo˝e mieç wp∏yw
na struktur´ kapita∏owà firmy oraz na decyzj´,
czy wyemitowaç wi´cej kapita∏u jest zjawisko
asymetrii informacyjnej pomi´dzy jej kierownictwem a zewn´trznymi akcjonariuszami.
Asymetria informacyjna polega na tym, ˝e
kierownictwo ma zwykle lepsze informacje
na temat perspektyw spó∏ki ni˝ zewn´trzni inwestorzy, co dla tych ostatnich stanowi problem. Zgodnie z tzw. teorià porzàdku dziobania, istnieje pewna preferowana kolejnoÊç êróde∏ finansowania, uzale˝niona od skali asyme6

7

Modigliani, F. i Miller, M.H. (1958): The cost of capital, corporation finance and the theory of investment . American Economic
Review t. 48, nr 3, str. 261-297.
Przeglàd ró˝nych modeli teoretycznych mo˝na znaleêç w pracach Tirole, J. (2006): The Theory of Corporate Finance . Princeton University Press. Analiz´ empiryczna teorii porzàdku dziobania mo˝na znaleêç w pracy Fama, E.F. i French, K.R. Financing decisions: who issues stock? Journal of Financial Economics t. 76, wyd. 3, str. 549-582.

trii informacyjnej pomi´dzy kierownictwem
a inwestorami w przypadku poszczególnych
êróde∏ finansowania. Przedsi´biorstwa wolà
wi´c finansowaç nowe inwestycje przede
wszystkim ze êróde∏ wewn´trznych (takich jak
niepodzielone zyski), w dalszej kolejnoÊci
z zewn´trznego finansowania wierzycielskiego, a dopiero na koƒcu – przy pomocy publicznej emisji akcji. Teoria ta po cz´Êci t∏umaczy∏aby, dlaczego wtórne emisje akcji sà
stosunkowo rzadkie 8 .
G ¸ ÓW N E P OWO DY W C H O D Z E N I A N A G I E ¸ D ¢
Podczas gdy spó∏ki ju˝ notowane stosunkowo
rzadko emitujà dodatkowe kapita∏owe papiery
wartoÊciowe – g∏ównie ze wzgl´du na asymetri´ informacyjnà – przeprowadzenie pierwotnej oferty publicznej jest jednà z najwa˝niejszych decyzji finansowych w historii przedsi´biorstwa, ma bowiem powa˝ne skutki ekonomiczne. Patrzàc przez pryzmat rynku ofert
pierwotnych, jednym z g∏ównych celów emisji akcji jest uzyskanie Êrodków na sfinansowanie d∏ugoterminowych inwestycji (realnych i finansowych). Ponadto notowanie
na gie∏dzie akcji spó∏ki zwi´ksza jej autonomi´ finansowà, zmniejszajàc jej uzale˝nienie
od pojedynczego êród∏a finansowania (np.
banku czy kapita∏u wysokiego ryzyka) i poszerzajàc dost´p do publicznych rynków kapita∏owych za poÊrednictwem obligacji korporacyjnych lub kolejnych emisji akcji. Dla
w∏aÊcicieli spó∏ki emisja akcji jest te˝ sposobem dywersyfikacji ryzyka inwestycyjnego
dzi´ki mo˝liwoÊci sprzeda˝y udzia∏ów
w spó∏ce na p∏ynnym rynku. Kolejnà zaletà
emisji publicznej jest zwi´kszona rozpoznawalnoÊç nazwy spó∏ki. Ponadto od momentu
oferty publicznej inwestorzy uzyskujà lepsze
informacje o spó∏ce dzi´ki poprawie przejrzystoÊci i obowiàzkom sprawozdawczym, które
sà warunkiem dopuszczenia do obrotu. JednoczeÊnie cena akcji spó∏ki stanowi miar´ jej
wartoÊci i dzia∏a jako mechanizm dyscyplinujàcy jej kierownictwo.

8

Zob. Tirole, J. (2006): The Theory of Corporate Finance . Princeton University Press.
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Z drugiej strony wprowadzenie akcji na gie∏d´ wià˝e si´ z szeregiem niedogodnoÊci dla
spó∏ki. Po pierwsze, emisja akcji jest procesem kosztownym – spó∏ka musi ponieÊç koszty np. prowizji gwaranta emisji, koszty prawne i inne, wynikajàce g∏ównie z potrzeby
spe∏nienia dodatkowych wymogów w zakresie wykazywania informacji. Ponadto z perspektywy inwestorów wejÊcie spó∏ki na gie∏d´ oznacza rozproszenie w∏asnoÊci, co mo˝e
spowodowaç poszerzenie rozdêwi´ku mi´dzy
inwestorami i kierownictwem. Takie rozdzielenie w∏asnoÊci od kontroli mo˝e rodziç tzw.
problem pryncypa∏a i agenta, polegajàcy
na tym, ˝e kierownictwo spó∏ki ma dok∏adniejsze informacje na temat jej perspektyw
ni˝ zewn´trzni inwestorzy kapita∏owi, co powoduje, ˝e interesy tych dwóch grup przestajà byç zbie˝ne. Na koniec nale˝y zauwa˝yç,
˝e publiczna emisja akcji nara˝a spó∏k´
na presj´ ze strony akcjonariuszy, którzy niekiedy przesadnie koncentrujà si´ na wynikach
krótkoterminowych.
3

Emisje akcji
w strefie euro

A N A L I Z A P R Z E M I A N N A RY N K A C H A K C J I S T R E F Y E U RO

Dane dotyczàce emisji akcji (w uj´ciu brutto)
w ciàgu ostatnich 12 lat uzyskane od podmiotów komercyjnych wskazujà, ˝e w latach
1994-2005 w aktywnoÊci w zakresie pierwotnych i wtórnych ofert publicznych mo˝na wyró˝niç dwie odr´bne fazy (zob. wykres 1).
Do po∏owy lat 90. emisja akcji stanowi∏a opcj´
finansowania jedynie dla bardzo ograniczonej
liczby spó∏ek. Na przyk∏ad w 1994 r. w strefie
euro tylko oko∏o 55 spó∏ek przeprowadzi∏o
oferty publiczne. Powa˝nemu wzrostowi cen
na rynku akcji w koƒcu lat 90. towarzyszy∏ te˝
rekordowy wzrost aktywnoÊci w zakresie pierwotnych ofert publicznych. Liczba wtórnych
ofert publicznych w tym samym okresie ros∏a
wolniej. Obni˝enie oczekiwaƒ co do wysokoÊci zysków w po∏àczeniu z powa˝nymi problemami z zakresu ∏adu korporacyjnego, które
wystàpi∏y w szeregu notowanych spó∏ek nadwàtli∏y zaufanie inwestorów i powa˝nie zahamowa∏y emisje akcji. W tej sytuacji liczba
pierwotnych ofert publicznych spad∏a z a˝ 477
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Wy k re s 2 P u b l i c z n e e m i s j e a k c j i b r u t t o
w s t re f i e e u ro w o k re s a c h „ g o r à c y c h ”
i „ z i m ny c h ” w e d ∏ u g s e k t o r a

Wy k re s 1 L i c z b a o r a z Ê re d n i a w i e l ko Ê ç
p i e r wo t ny c h i w t ó r ny c h o f e r t a k c j i
p r z e d s i ´ b i o r s t w s t re f y e u ro

(udzia∏ procentowy)

(liczba emisji; w mln EUR, dane roczne)
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èród∏o: Thomson Financial Database.
Uwaga: Ârednie wielkoÊci ofert publicznych i wtórnych obliczono jako dwuletnie Êrednie ruchome.

w 2000 r. do 151 rok póêniej i zaledwie 35
w 2003 r. Ogólnie rzecz bioràc pewien poziom
wahaƒ wolumenu emisji akcji jest normalny
w wi´kszoÊci krajów rozwini´tych. Taka znaczàca zmiennoÊç publicznych rynków kapita∏owych charakteryzuje si´ wyst´powaniem
tzw. goràcych okresów, w których wyst´puje
znaczàce zgrupowanie aktywnoÊci w dziedzinie emisji akcji oraz zimnych okresów, w których jest ona niewielka.
W koƒcu lat 90. du˝a liczba przedsi´biorstw
ca∏kowicie lub cz´Êciowo paƒstwowych zosta∏a
sprywatyzowana, a ich akcje trafi∏y na gie∏d´.
Jednak˝e du˝y odsetek emisji przeprowadzonych w tym okresie nale˝a∏oby zaliczyç do tzw.
nowej gospodarki. Udzia∏ kapita∏u pozyskanego
w drodze publicznej emisji akcji by∏ szczególnie wysoki w sektorach, od których oczekiwano
wysokiego wzrostu, a zarazem obarczonych
znacznà niepewnoÊcià co do poziomu przysz∏ych zysków. Zw∏aszcza emisje akcji spó∏ek
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èród∏o: Thomson Financial Database.
Uwaga: Okresy „zimne” i „goràce” zdefiniowano na podstawie
dolnego i górnego tercyla (poni˝ej 33% i powy˝ej 66%) uporzàdkowanego wed∏ug wielkoÊci szeregu emisji akcji. Szereg
emisji akcji obliczono jako trzymiesi´czne scentrowane Êrednie
ruchome.

z sektora informatyki, mediów i telekomunikacji opiera∏y si´ na oczekiwaniach wysokich
(choç niepewnych) zysków. Wykres 2 przedstawia sektorowy rozk∏ad emisji akcji w okresach
„goràcym” i „zimnym”. Udzia∏ sektora informatyki, mediów i telekomunikacji w ∏àcznych
emisjach akcji wzrós∏ z 26% w „zimnym” okresie pierwszej po∏owy lat 90. do 50% w okresie
„goràcego rynku”, czyli od po∏owy 1997 r.
do po∏owy 2001 r. Mimo i˝ emisje akcji w tym
sektorze odnotowa∏y spadek w kolejnej „zimnej” fazie rynku (od koƒca 2002 r. do poczàtku
2005 r.), nadal stanowià stosunkowo wysoki
(42%) odsetek wszystkich emisji.
Wzrost liczby nowych emisji (ofert pierwotnych) w koƒcu lat 90. wiàza∏ si´ równie˝ z jednoczesnym rozwojem wyspecjalizowanych rynków akcji. Poczàtkowo powsta∏y one w celu
umo˝liwienia dost´pu do finansowania przy pomocy emisji akcji innowacyjnym spó∏kom o wysokim potencjale wzrostu, które jednak nie spe∏-

nia∏y warunków dopuszczenia do obrotu na tradycyjnych gie∏dach papierów wartoÊciowych.
Jednym z takich rynków by∏a EURO.NM, paneuropejska grupa pi´ciu gie∏d papierów wartoÊciowych udost´pniajàca kapita∏ publiczny
g∏ównie nowszym i bardziej ryzykownym spó∏kom. W latach 1998-2002 liczba spó∏ek notowanych na EURO.NM szybko wzros∏a. Jednak
wskutek za∏amania oczekiwaƒ co do dalszego
wzrostu cen akcji spó∏ek tzw. nowej gospodarki,
w grudniu 2000 r. EURO.NM przesta∏a istnieç,
a w 2003 r. zosta∏a zamkni´ta jej najwa˝niejsza
gie∏da – frankfurcki Neuer Markt.
Jakkolwiek powy˝sza analiza skupia si´ na wartoÊci brutto emisji akcji, dok∏adna ocena powinna równie˝ uwzgl´dniaç umorzenia akcji, poniewa˝ przedsi´biorstwa niekiedy odkupujà lub
wycofujà z gie∏dy cz´Êç wyemitowanych akcji
(a nawet wszystkie), co oczywiÊcie zmienia ich
sytuacj´ finansowà. Dane Eurosystemu na temat wartoÊci netto wyemitowanych akcji,
z uwzgl´dnieniem transakcji finansowych
w strefie euro, sà dost´pne dopiero od 2000 r.
Na wykresie 3 pokazano, ˝e po szybkim wzroÊcie w latach 2000-2001 roczne tempo wzrostu
wyemitowanego kapita∏u akcyjnego w strefie
euro spad∏o i pozosta∏o na sta∏ym poziomie
przez nast´pne trzy lata. Od po∏owy 2005 r. odnotowano pewne przyspieszenie tempa wzrostu
emisji, jednak utrzymuje si´ ono znacznie poni˝ej rekordowego poziomu odnotowanego w latach 90. W celu uzyskania pe∏nego i wyczerpujàcego obrazu wartoÊci netto wyemitowanych
akcji, zw∏aszcza w porównaniu z innymi êród∏ami finansowania przedsi´biorstw, konieczne
jest przeanalizowanie rachunków sektora przedsi´biorstw (zob. ramka poni˝ej).
W strefie euro rynki pierwotnych i wtórnych
emisji akcji majà mniej wi´cej zbli˝onà wielkoÊç z punktu widzenia wolumenu emisji
w ostatnich dziesi´ciu latach. Niemniej jednak
w dalszej cz´Êci artyku∏u skoncentrowano si´
jedynie na pierwotnych ofertach akcji, z nast´pujàcych powodów. Po pierwsze, jak ju˝ wspomniano, decyzja o wprowadzeniu akcji do publicznego obrotu po raz pierwszy ma wa˝ne
konsekwencje ekonomiczne dla firmy (takie
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Wy k re s 3 N o t ow a n e a k c j e w ye m i t ow a n e
p r z e z p r z e d s i ´ b i o r s t w a s t re f y e u ro

Emisje akcji
w strefie euro

(roczne stopy wzrostu wartoÊci w obiegu; zmiany w procentach;
transakcje w mld EUR, dane miesi´czne)

Roczne stopy wzrostu (skala po lewej stronie)
Umorzenia (skala po prawej stronie)
Emisje brutto (skala po prawej stronie)
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èród∏o: EBC.
Uwagi: Emisje brutto i umorzenia wed∏ug trzymiesi´cznych
Êrednich ruchomych. Stopy wzrostu obliczono na podstawie
transakcji finansowych.

jak mo˝liwe rozdzielenie w∏asnoÊci od kontroli). Po drugie, rozwini´ty rynek pierwotnych
ofert publicznych jest wa˝ny dla promowania
przedsi´biorczoÊci, poniewa˝ oferuje sposób
wycofania si´ z inwestycji dla kapita∏u wysokiego ryzyka. Po trzecie rynek pierwotnych
ofert akcji jest szczególnie interesujàcy
w Êwietle spektakularnego wzrostu pierwotnych emisji od po∏owy lat 90. i jego wyraênego
zwiàzku z cyklem koniunkturalnym.

4

DETERMINANTY AKTYWNOÂCI
W D Z I E D Z I N I E P I E RWOT N Y C H O F E R T
A K C J I W S T R E F I E E U RO

Jak wskazano powy˝ej, jednà z uderzajàcych
cech rynku akcji w ogóle, a pierwotnych ofert
akcji w szczególnoÊci jest ich cyklicznoÊç
(zob. te˝ ramka powy˝ej). CyklicznoÊç pierEBC
Biuletyn Miesi´czny
Maj 2006
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Ramka

A N A L I Z A P R Z E M I A N W F I N A N S OWA N I U K A P I TA ¸ OW Y M N A P O D S TAW I E R A C H U N KÓW
S T R E F Y E U RO
Poni˝ej przeanalizowano sytuacj´ w zakresie emisji akcji w strefie euro na podstawie informacji z rachunków sektora przedsi´biorstw strefy euro 1. Dane te przedstawiajà w ca∏oÊciowej
perspektywie sytuacj´ w zakresie finansowania przedsi´biorstw, umo˝liwiajàc ocen´ – na poziomie zagregowanym – znaczenia finansowania kapita∏owego w porównaniu z innymi sposobami finansowania zewn´trznego i wewn´trznego. Ponadto statystyki te umo˝liwiajà wglàd
w kwesti´ wykorzystania finansowania przez przedsi´biorstwa na inwestycje finansowe i niefinansowe.
Dla potrzeb rachunków finansowych kategoria „udzia∏y” obejmuje wartoÊç netto emisji akcji
dopuszczonych do obrotu, innych akcji i udzia∏ów oraz pozosta∏ych instrumentów z prawem
do kapita∏u (lub wartoÊç netto zaciàgni´tych zobowiàzaƒ z ich tytu∏u). Akcje dopuszczone
do obrotu obejmujà akcje notowane na gie∏dzie lub innym rynku wtórnym. Inne akcje i udzia∏y obejmujà papiery wartoÊciowe, które zasadniczo sà zbywalne, ale nie sà notowane na rynku
1

Dane analizowane w tej ramce przedstawione sà równie˝ w tabeli 2 pt. „Oszcz´dnoÊci, inwestycje i finansowanie w skali roku”, w cz´Êci 3.4 rozdzia∏u „Statystyka strefy euro”. Dane te mogà ulec korekcie, jeÊli pojawià si´ nowe êród∏a danych.

Wy k re s A è ró d ∏ a f i n a n s ow a n i a p r z e d s i ´ b i o r s t w s t re f y e u ro ( w u j ´ c i u n e t t o )
(jako procent wartoÊci dodanej brutto przedsi´biorstw)

Wy k re s B Wy ko r z y s t a n i e k a p i t a ∏ u p r z e d s i ´ b i o r s t w s t re f y e u ro
(jako procent wartoÊci dodanej brutto przedsi´biorstw)
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èród∏a: EBC Dane i obliczenia EBC.
Uwaga: Finansowanie d∏ugiem obejmuje kredyty i po˝yczki,
d∏u˝ne papiery wartoÊciowe oraz rezerwy funduszy emerytalnych. Udzia∏y i inne instrumenty z prawem do kapita∏u obliczono jako ró˝nic´ ∏àcznej wartoÊci kapita∏u i akcji dopuszczonych
do obrotu. Finansowanie wewn´trzne (czyli oszcz´dnoÊci brutto) odpowiada sumie niepodzielonych zysków i zu˝ycia kapita∏u trwa∏ego (amortyzacji). WartoÊç dodana brutto przedsi´biorstw jest cz´Êciowo szacowana.
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èród∏a: dane i obliczenia EBC.
Uwaga: Nabycie netto depozytów, d∏u˝nych papierów wartoÊciowych i kredytów obejmuje równie˝ Êrodki pieni´˝ne. WartoÊç dodana brutto przedsi´biorstw jest cz´Êciowo szacowana.
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publicznym (np. udzia∏y). Pozosta∏e instrumenty z prawem do kapita∏u obejmujà wszelkie inne instrumenty reprezentujàce prawa
w∏asnoÊci do przedsi´biorstwa.

Emisje akcji
w strefie euro

(jako procent wartoÊci dodanej brutto przedsi´biorstw)
Strefa euro
USA
2

2

Na wykresie A przedstawiono przebieg zmian
w wykorzystaniu ró˝nych êróde∏ finansowa1
1
nia wyra˝onym jako odsetek wartoÊci dodanej brutto (WDB) w sektorze przedsi´biorstw
0
0
w latach 1995-2004. W okresie tym finansowanie zewn´trzne, obejmujàce finansowanie
-1
-1
kapita∏owe i wierzycielskie (w tym kredyty,
d∏u˝ne papiery wartoÊciowe i rezerwy fundu-2
-2
szy emerytalnych) by∏o procykliczne. Dla
wi´kszoÊci êróde∏ finansowania zewn´trzne-3
-3
go ich udzia∏ w WDB wzrós∏ w okresie wysokiej koniunktury w koƒcu lat 90. JeÊli chodzi
-4
-4
o emisje akcji dopuszczonych do obrotu (dla
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
których dane sà dost´pne od czwartego kwarta∏u 1997 r.), szczególnie wysoki ich wzrost
èród∏a: EBC, amerykaƒskie rachunki przep∏ywów funduszy
i obliczenia EBC.
mia∏ miejsce w latach 1998-2000. Wzrost ten
Uwagi: „Skonsolidowane” finansowanie kapita∏owe netto strefy
prawdopodobnie wià˝e si´ ze spektakularnà
euro obliczono jako ró˝nic´ emisji netto akcji i innych instrumentów z prawem do kapita∏u oraz nabycia netto akcji i innych
hossà na rynkach akcji w tym okresie (zob.
instrumentów z prawem do kapita∏u. W przeciwieƒstwie do w∏arozdz. 4). Dla odmiany w latach 2001-2004
Êciwej konsolidacji (tj. eliminacji wszystkich transakcji danymi
instrumentami finansowymi wewnàtrz okreÊlonego sektora),
gwa∏townie obni˝y∏y si´ oczekiwania co
emisje netto i nabycie netto akcji (i innych instrumentów kapido wysokoÊci zysków, a publiczne emisje akta∏owych) obejmujà równie˝ transakcje akcjami z innymi sektorami i z resztà Êwiata. WartoÊç dodana brutto przedsi´biorstw
cji netto odnotowa∏y bardzo zauwa˝alny spaw strefie euro jest cz´Êciowo szacowana.
dek. Przebieg zmian w wartoÊci netto finansowania akcjami notowanymi na gie∏dach by∏
bardzo zbli˝ony do przebiegu emisji akcji brutto (zob. rozdz. 3). W uj´ciu wzgl´dnym spadek
finansowania netto za poÊrednictwem akcji nienotowanych i instrumentów z prawem do kapita∏u w latach 2001-2004 by∏ ∏agodniejszy ni˝ spadek akcji gie∏dowych.
Obok finansowania zewn´trznego przedsi´biorstwa pozyskujà równie˝ Êrodki ze êróde∏ wewn´trznych. W tym artykule finansowanie wewn´trzne definiuje si´ jako oszcz´dnoÊci brutto,
które zasadniczo odpowiadajà sumie niepodzielonych zysków i zu˝ycia kapita∏u trwa∏ego
(amortyzacji). W sensie ekonomicznym finansowanie wewn´trzne mo˝na równie˝ uznaç za reinwestycj´ Êrodków kapita∏owych przez udzia∏owców i zatrzymanie ich w firmie. Finansowanie zewn´trzne jako odsetek WDB utrzymywa∏o si´ za stosunkowo stabilnym poziomie, osiàgajàc wartoÊç maksymalnà w 1998 r. i odnotowujàc spadek w latach 1999-2000. W ostatnim
okresie finansowanie wewn´trzne w relacji do WDB znowu zacz´∏o rosnàç.
¸àczna wartoÊç êróde∏ finansowania (wewn´trznego i zewn´trznego, z uwzgl´dnieniem transferów kapita∏owych netto) w równaniu ksi´gowym musi byç równa ∏àcznemu wykorzystaniu
Êrodków. Mówiàc ogólnie ∏àczne wykorzystanie Êrodków mo˝na podzieliç na nabycie netto aktywów finansowych i nabycie netto aktywów niefinansowych. Nabycie netto aktywów finansowych mo˝na podzieliç na dwie g∏ówne kategorie: po pierwsze – akcje i inne instrumenty
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udzia∏owe, po drugie – pozosta∏e aktywa finansowe, w tym Êrodki pieni´˝ne, depozyty, d∏u˝ne
papiery wartoÊciowe, kredyty, instrumenty pochodne, rezerwy techniczne instytucji ubezpieczeniowych i inne zobowiàzania. Na nabycie netto aktywów niefinansowych sk∏adajà si´ g∏ównie
nak∏ady brutto na Êrodki trwa∏e.
Przebieg zmian pokazanych na wykresie B wskazuje, ˝e nabycie netto aktywów finansowych
wyra˝one jako udzia∏ w WDB – a w szczególnoÊci nabycie netto akcji i innych instrumentów
udzia∏owych – ma charakter stosunkowo procykliczny. Porównanie dzia∏alnoÊci inwestycyjnej
z przebiegiem przep∏ywów finansowania netto (wykres A) wskazuje na silnà równoleg∏oÊç przebiegu finansowania kapita∏owego netto i nabycia netto instrumentów z prawem do kapita∏u, co
sugeruje, ˝e wp∏ywy z emisji akcji by∏y cz´sto wykorzystywane do sfinansowania fuzji i przej´ç (zob. te˝ rozdz. 4).
Porównanie mi´dzynarodowe
Za∏o˝enia koncepcyjne statystyki w strefie euro i w Stanach Zjednoczonych ró˝nià si´ w wielu
punktach. W celu porównania emisji akcji na tych dwóch obszarach gospodarczych konieczne
jest wi´c przeprowadzenie pewnych korekt 2.
W amerykaƒskim rachunku przep∏ywów Êrodków (funduszy) po stronie aktywów bilansu przedsi´biorstw nie wykazuje si´ nabycia akcji i innych instrumentów kapita∏owych. Dzieje si´ tak,
poniewa˝ zakup akcji przez przedsi´biorstwo jest traktowany jako umorzenie akcji po stronie
pasywów, zgodnie z rozumowaniem, ˝e zakupy akcji zwiàzane sà g∏ównie z lokalnà aktywnoÊcià w zakresie fuzji i przej´ç oraz odkupem akcji. W strefie euro natomiast w rachunkach finansowych sektora przedsi´biorstw nabycie netto akcji wykazuje si´ po stronie aktywów
(za wyjàtkiem przypadków ca∏kowitej fuzji z pe∏nym umorzeniem akcji wyemitowanych, ale
nieop∏aconych). Aby zatem umo˝liwiç lepsze porównanie i wi´kszà spójnoÊç z amerykaƒskim
uj´ciem przep∏ywów Êrodków skonstruowaliÊmy przybli˝onà miar´ „skonsolidowanego” finansowania kapita∏owego dla strefy euro, stanowiàcà ró˝nic´ finansowania kapita∏owego netto i nabycia netto instrumentów kapita∏owych.
Wykres C przedstawia porównanie finansowania kapita∏owego w tych dwóch obszarach gospodarczych. W latach 1995-2004 skonsolidowane finansowanie kapita∏owe netto w Stanach Zjednoczonych przyjmowa∏o wartoÊç ujemnà, g∏ównie ze wzgl´du na odkup akcji ( buy-back ) i wycofanie akcji po fuzjach. W strefie euro podobna sytuacja mia∏a miejsce w okresach nasilenia
aktywnoÊci w zakresie fuzji i przej´ç w koƒcu lat 90. oraz w 2002 r. Sugeruje to, ˝e zarówno
po∏àczenia i przej´cia spó∏ek, jak i odkup akcji by∏y w analizowanym okresie bardziej rozpowszechnione w Stanach Zjednoczonych ni˝ w strefie euro.

2
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Dane w rachunkach narodowych strefy euro zestawia si´ zgodnie z europejskim systemem rachunków narodowych i regionalnych
(ESA 95), który jest zasadniczo zgodny z mi´dzynarodowym systemem rachunków narodowych SNA 93. Stany Zjednoczone nie w pe∏ni stosujà jednak SNA 93, stàd te˝ istniejà pewne ró˝nice w poj´ciach statystycznych stosowanych w strefie euro w i Stanach Zjednoczonych. Wi´cej informacji na temat tych ró˝nic metodycznych mo˝na znaleêç w artyku∏ach „Developments in private sector balance
sheets in the euro area and the United States” w Biuletynie Miesi´cznym z lutego 2004 r. i „Comparability of statistics for the euro
area, the United States and Japan” w Biuletynie Miesi´cznym z kwietnia 2005 r.
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wotnych ofert akcji mo˝e byç równie˝ zwiàzana z teoriami finansowania przedsi´biorstw. Dla przyk∏adu, okresy hossy zbiegajà si´ zwykle z okresami niskiej awersji
do ryzyka u inwestorów, kiedy to faktyczna lub postrzegana asymetria informacyjna pomi´dzy kierownictwem i inwestorami –
uwypuklana w teorii „porzàdku dziobania” –
traci na znaczeniu, co obni˝a koszty publicznych emisji akcji. Ponadto sà mocne dowody
na silne powiàzanie poziomu aktywnoÊci
w zakresie emisji akcji z wysokoÊcià ich cen.
Kierownictwo spó∏ki – dysponujàce zazwyczaj dok∏adniejszymi informacjami o jej
oczekiwanych zyskach – mo˝e emitowaç akcje w okresach hossy, kiedy ceny akcji sà wysokie, a zatem relatywny koszt emisji spada.
Dowody empiryczne wskazujà, ˝e jednym
z czynników powodujàcych hoss´ jest wysoki
popyt na fundusze potrzebne na inwestycje
w Êrodki trwa∏e i inwestycje finansowe zwiàzany z oczekiwaniami wysokich zysków.

Wy k re s 4 Wo l u m e n p i e r wo t ny c h o f e r t
p u b l i c z ny c h a w z ro s t i n w e s t y c j i w s t re f i e e u ro
(w mld EUR; zmiany w procentach; dane kwartalne)
Wolumen pierwotnych ofert publicznych
(skala po lewej stronie)
Kwartalna stopa wzrostu nak¸adw brutto
na ærodki trwa¸e (skala po prawej stronie)
2.0
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w strefie euro

Choç trudno jest rozdzieliç ró˝ne czynniki le˝àce u podstaw decyzji o publicznej emisji akcji, znaczàcà rol´ odgrywaç mo˝e koniunktura.
Dzieje si´ tak, bo pozyskany dzi´ki emisji kapita∏ jest cz´sto wykorzystywany na sfinansowanie potrzeb inwestycyjnych (inwestycji
w Êrodki trwa∏e), które sà ró˝ne w zale˝noÊci
od momentu w cyklu koniunkturalnym. Tak
wi´c zapotrzebowanie na Êrodki jest wy˝sze
w okresach silniejszego popytu na inwestycje
trwa∏e wynikajàcego z poprawy oczekiwaƒ gospodarczych 9. Na wykresie 4 pokazano przebieg zmian wolumenu pierwotnych ofert publicznych i nak∏adów brutto na Êrodki trwa∏e
w strefie euro. Mimo wzrostu nak∏adów brutto
na Êrodki trwa∏e w strefie euro w latach 19941998, emisje akcji pozosta∏y ograniczone.
Zwiàzek emisji akcji z dzia∏alnoÊcià w sferze
gospodarki realnej w ostatnich latach nieco si´
nasili∏. JednoczeÊnie aktywnoÊç w zakresie
emisji akcji wydaje si´ mieç pewne opóênienie
w stosunku do inwestycji w Êrodki trwa∏e.
Ogólnie rzecz bioràc wahania aktywnoÊci emisyjnej by∏y znacznie bardziej zauwa˝alne ni˝
zmiany nak∏adów kapita∏owych, co sugeruje,
˝e zapotrzebowanie na finansowanie inwestycji kapita∏owych nie jest jedynym czynnikiem
wyjaÊniajàcym to zjawisko.
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Jak wskazano powy˝ej, istniejà czynniki stanowiàce zach´t´ dla firm, by przeprowadziç
emisj´ w momencie, gdy ceny na rynku akcji
sà szczególnie wysokie. To by po cz´Êci t∏umaczy∏o jedno z charakterystycznych zjawisk
na rynku akcji, a mianowicie s∏absze w d∏ugim
okresie wyniki spó∏ek przeprowadzajàcych
pierwotne oferty publiczne w porównaniu z in-

-1.0
9

èród∏a: Eurostat i Thomson Financial Database.
Uwagi: Szereg wolumenu pierwotnych ofert publicznych odnosi
si´ do wartoÊci brutto pierwotnych publicznych emisji akcji
przedsi´biorstw strefy euro. Szereg wed∏ug scentrowanych Êrednich ruchomych za cztery kwarta∏y.

Najnowsze studia empiryczne sugerujà, ˝e emisje akcji sà zwiàzane ze wzrostem inwestycji zarówno na poziomie mikro, jak
i makro. Zob Lowry, M.: Why does IPO volume fluctuate so
much? Journal of Financial Economics, t. 67, wyd. 1, str. 3-40
oraz Kim, W. i Weisbach, M.S. (2005): Do firms go public to raise capital? National Bureau of Economic Research, Working
Paper 11197.

EBC
Biuletyn Miesi´czny
Maj 2006

37

nymi spó∏kami z tego samego sektora i o podobnej wielkoÊci 10.
Na wykresie 5 widaç, ˝e zmiany wolumenu
pierwotnych publicznych ofert akcji w strefie
euro odzwierciedlajà przebieg wskaênika wartoÊci rynkowej do wartoÊci ksi´gowej w szerokim indeksie gie∏dowym. Ponadto znaczne
wzrosty cen akcji zazwyczaj nast´powa∏y
po okresach o˝ywienia w emisji akcji. Wydaje
si´, ˝e znaczàce spadki wskaênika wartoÊci
rynkowej do ksi´gowej w latach 2001-2002
przyczyni∏y si´ do niemal ca∏kowitego zahamowania emisji akcji w tym okresie. Powodem takiego stanu rzeczy mo˝e byç fakt, ˝e
kierownictwo spó∏ek podejmuje emisje akcji

g∏ównie wtedy, gdy rynek wycenia ich spó∏ek
na w∏aÊciwym lub zawy˝onym poziomie 11.
W pierwszym przypadku opinie kierownictwa
sà zgodne z opiniami inwestorów, ceny akcji
trafnie odzwierciedlajà korzystne wiadomoÊci
gospodarcze (np. pozytywny szok w zakresie
produktywnoÊci), co przyczynia si´ do wzrostu cen akcji i sk∏ania do ich emisji. W drugim
przypadku o˝ywienie aktywnoÊci w zakresie
emisji akcji mo˝e cz´Êciowo byç skutkiem poprawy oczekiwaƒ gospodarczych a cz´Êciowo
– nieuzasadnionego wzrostu cen akcji wynikajàcego z irracjonalnych zachowaƒ inwestorów.
Niezmiernie trudno jest odpowiedzieç na pytanie, czy wysoki poziom wskaênika wartoÊci
rynkowej do ksi´gowej nale˝y interpretowaç
11

10

WyjaÊnia to równie˝ zazwyczaj negatywna reakcje rynku
na og∏oszenie wtórnej oferty publicznej. Zarys zagadnienia
mo˝na znaleêç w Ritter, J.R. (2003): Investment banking and
securities issuance . Handbook of the Economics of Finance.

Wy k re s 5 Wo l u m e n p i e r wo t ny c h o f e r t
p u b l i c z ny c h a s t o s u n e k w a r t o Ê c i r y n ko w e j d o w a r t o Ê c i k s i ´ g ow e j w s z e ro k i m
i n d e k s i e g i e ∏ d ow y m w s t re f i e e u ro
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èród∏a: Datastream i Thomson Financial Database.
Uwagi: Szereg wolumenu pierwotnych ofert publicznych odnosi
si´ do wartoÊci brutto pierwotnych publicznych emisji akcji
przedsi´biorstw strefy euro. Stosunek wartoÊci rynkowej
do ksi´gowej odnosi si´ do szerokiego indeksu gie∏dowego strefy euro dla przedsi´biorstw niefinansowych. Szereg wed∏ug
scentrowanych Êrednich ruchomych za cztery kwarta∏y.
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Wy k re s 6 Wo l u m e n p i e r wo t ny c h o f e r t
p u b l i c z ny c h a o c e n a w a r t o Ê c i a k c j i g i e ∏ d ow y c h s t re f y e u ro p r z e z i n w e s t o rów
(w mld EUR; odsetek netto; dane kwartalne)

(w mld EUR; stosunek, dane kwartalne)

Wolumen pierwotnych ofert publicznych
(skala po lewej stronie)
Stosunek wartoæci rynkowej do ksi«gowej
(skala po prawej stronie)

Zob. Baker, M. i Wurgler, J. (2002): Market timing and capital
structure . The Journal of Finance t. 57, wyd. 1, str. 1-32.
`Bardziej ostro˝ne poglàdy prezentujà Dittmar, A. i Thakor, A.
(2006): Why do firms issue equity . The Journal of Finance,w publikacji.
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Wolumen pierwotnych ofert publicznych
(skala po lewej stronie)
Percepcja zawyýonej oceny
(skala po prawej stronie)
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èród∏a: obliczenia EBC i Merril Lynch Regional Fund Manager
Survey.
Uwagi: Szereg percepcji zawy˝onej oceny opiera si´ na sonda˝u
przeprowadzonym wÊród firm zarzàdzajàcych funduszami
w strefie euro i odnosi si´ do odsetka netto zarzàdzajàcych funduszami, wed∏ug których ceny na rynkach akcji strefy euro sà
zawy˝one. Szereg wolumenu pierwotnych ofert publicznych odnosi si´ do wartoÊci brutto pierwotnych publicznych emisji akcji
przedsi´biorstw strefy euro. Szereg wed∏ug scentrowanych Êrednich ruchomych za cztery kwarta∏y.

jako nieuzasadnione zawy˝enie cen akcji, b´dàce samo w sobie powodem sk∏aniajàcym
spó∏ki do wejÊcia na gie∏d´. Wykres 6 pokazuje, ˝e pierwotne oferty publiczne w strefie euro sà silnie skorelowane z tym, jaki odsetek
firm zarzàdzajàcych funduszami postrzega ceny na rynkach akcji strefy euro jako zawy˝one.
W 1999 i 2000 odsetek ten wzrós∏, by nast´pnie spaÊç równolegle ze spadkiem cen na rynkach akcji i poziomem emisji akcji w latach
2001-2002. W ostatnich latach wÊród firm zarzàdzajàcych funduszami dominowa∏ poglàd,
˝e ceny na rynkach akcji sà zani˝one.
Innym czynnikiem, który mo˝e t∏umaczyç wybór momentu emisji sà nastroje inwestorów.
Zmiany poziomu optymizmu inwestorów
w czasie mogà mieç wp∏yw na koszt emisji akcji, a tym samym na iloÊç wyemitowanego kapita∏u. Na przyk∏ad nadmierna awersja do ryzyka wynikajàca ze spadku cen na rynkach akcji mo˝e doprowadziç do wzrostu kosztów kapita∏u i w zwiàzku z tym zniech´ciç spó∏ki
do emisji. Jakkolwiek nastroje inwestorów
Wy k re s 7 Wo l u m e n p i e r wo t ny c h o f e r t
p u b l i c z ny c h a ko s z t k a p i t a ∏ u

(w mld EUR; w procentach rocznie; dane kwartalne)

Wolumen pierwotnych ofert publicznych
(skala po lewej stronie)
Koszt kapita¸u
(skala po prawej stronie, odwrcona)
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w czasie nieuchronnie si´ zmieniajà, trudno
jest dokonaç empirycznych pomiarów awersji
do ryzyka i sk∏onnoÊci inwestorów do inwestowania na rynku akcji.

Emisje akcji
w strefie euro

Wszystkie powy˝sze czynniki wp∏ywajà
na koszt finansowania kapita∏owego. W szczególnoÊci – poprawa nastrojów inwestorów
i oczekiwaƒ gospodarczych oraz wy˝sze ceny
na rynkach akcji obni˝ajà koszty emisji kapita∏u. Chocia˝ nie sposób jest zmierzyç dok∏adnie
kosztów finansowania kapita∏owego (g∏ównie
ze wzgl´du na niepewnoÊç co do przysz∏ych
zysków spó∏ki), EBC regularnie je szacuje
na podstawie trzystopniowego modelu dyskontowania dywidendy i prognoz zysków sporzàdzanych przez analityków 12 . Szacunki te
przedstawiono na wykresie 7, obok wolumenu
ofert pierwotnych. Jak mo˝na oczekiwaç,
12

Zob. ramka pt. „A three-stage dividend discount model for the
euro area” w artykule Extracting information from financial
asset prices w Biuletynie Miesi´cznym z listopada 2004. Zob.
te˝ ramka pt. „The cost of equity in the euro area and the United States” w Biuletynie Miesi´cznym z wrzeÊnia 2005 r.

Wy k re s 8 Wo l u m e n p i e r wo t ny c h o f e r t
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okresy, w których koszt kapita∏u by∏ wysoki
zbiegajà si´ w czasie z okresami bardzo niskiej
aktywnoÊci w zakresie ofert pierwotnych. Sytuacja taka mia∏a miejsce w szczególnoÊci
w latach 2001-2003, kiedy to koszt emisji akcji znacznie wzrós∏.
FUZJE I PRZEJ¢CIA
Spó∏ki emitujà równie˝ akcje w celu sfinansowania przej´ç innych przedsi´biorstw, czy to
poprzez wykorzystanie wp∏ywów z emisji, czy
to poprzez emisj´ akcji, które nast´pnie wymieniane sà na akcje przejmowanej spó∏ki.
Mo˝na zatem oczekiwaç, ˝e cykl aktywnoÊci
w tej dziedzinie równie˝ b´dzie skorelowany
z aktywnoÊcià w zakresie emisji akcji; uzyskane ostatnio dowody empiryczne wskazujà, ˝e
wi´kszoÊç spó∏ek, które wprowadzajà swoje
akcje na gie∏d´ wykorzystuje czeÊç uzyskanych w ten sposób wp∏ywów do sfinansowania
fuzji lub przej´ç 13. Na poparcie tej tezy wykres 8 pokazuje, ˝e aktywnoÊç w zakresie po∏àczeƒ i przej´ç spó∏ek finansowanych wp∏ywami z emisji jest bliskim odbiciem aktywnoÊci w zakresie emisji akcji. JednoczeÊnie jednak czynnikami nap´dzajàcymi fuzje i przej´cia sà niekiedy te same czynniki fundamentalne, które decydujà o emisji akcji, takie jak
kszta∏towanie si´ cen na rynku akcji czy cykle
zmian nastrojów inwestorów 14.
5

WNIOSKI

Mo˝liwoÊç pozyskania kapita∏u poprzez emisj´ akcji odgrywa kluczowà, strategicznà rol´
w decyzjach dotyczàcych finansowania i inwestycji przedsi´biorstw. W artykule przeanalizowano przebieg zmian na rynkach akcji
w strefie euro w ciàgu ostatnich 12 lat. Rynek
akcji strefy euro jest silnie cykliczny: spektakularny wzrost emisji akcji w koƒcu lat 90.

13

14

40

Najnowsze dowody ze Stanów Zjednoczonych wskazujà wr´cz,
˝e finansowanie przej´ç jest g∏ównym motywem publicznych
emisji akcji. Zob. Brau, J. i Fawcett, S. (2006): Initial public offerings: An analysis of theory and practice . The Journal of Finance, t. 61, wyd. 1, str. 399-436.
Zob. Lamont, O.A. i Stein, J.C. (2005): Investor sentiment and
corporate finance: micro and macro . National Bureau of Economic Research, Working Paper 11882.
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i na poczàtku kolejnej dekady poprzedza∏ równie gwa∏towny ich spadek w latach póêniejszych. Jakkolwiek trudno jest wyodr´bniç poszczególne powody, dla których spó∏ki decydujà si´ na publicznà emisj´ akcji, jednym
z nich jest potrzeba pozyskania Êrodków na inwestycje realne, zw∏aszcza w sektorach doÊwiadczajàcych szczególnie dynamicznego
wzrostu. Ponadto na wolumen emisji akcji
w ciàgu ostatnich 12 lat zdawa∏ si´ znaczàco
wp∏ywaç poziom awersji do ryzyka wÊród inwestorów oraz korelacja pomi´dzy momentem
emisji a okresami hossy na rynkach akcji.
Wp∏ywy z emisji akcji cz´sto s∏u˝y∏y równie˝
do finansowania fuzji lub przej´ç.

