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Wstêp
Ekonomiczna analiza prawa (Law&Economics) jako dyscyplina naukowa zajmuje miejsce pomiêdzy ekonomi¹ a naukami prawnymi; korzystaj¹c z narzêdzi nauk ekonomicznych, wskazuje kierunki dzia³alnoœci
pañstwa w obszarze prawodawstwa. W powy¿szej dyscyplinie mo¿na
wyró¿niæ nurt pozytywny i normatywny. Pozytywna ekonomiczna analiza prawa koncentruje siê na przewidywaniu efektów regulacji dla funkcjonowania gospodarki, tj. poprzez analizy efektywnoœci pod wzglêdem
ekonomicznym obecnie obowi¹zuj¹cych regulacji. Dorobek ekonomicznej analizy prawa jest wykorzystywany do badania, za pomoc¹ metod
ekonomicznych, skutków rozwi¹zañ prawnych przed wprowadzeniem
regulacji (ex ante) oraz po wprowadzeniu regulacji (ex post). Normatywna
ekonomiczna analiza prawa, w oparciu o zasady ekonomiczne, dostarcza
natomiast rekomendacji dla prowadzonych dzia³añ w prawodawstwie;
wysuwaj¹c propozycje zmian, oddzia³ywaj¹c na organy pañstwa, w celu
tworzenia regulacji prawnych bardziej korzystnych dla podmiotów ¿ycia
gospodarczego i/lub spo³ecznego. Jak zauwa¿a J. Stelmach, ekonomiczna
efektywnoœæ prawa mo¿e byæ przedstawiana jako [za: Drywa, 2015, s. 5]:
1) maksymalizacja dobrobytu spo³ecznego (Posner); prawo, maj¹c na
wzglêdzie jego efektywnoœæ, powinno umo¿liwiaæ wybór takiego rozwi¹zania, które maksymalizuje dobrobyt spo³eczny (u¿ytecznoœæ spo³eczn¹),
2) ulepszenie (udoskonalenie) po³o¿enia ekonomicznego co najmniej jednego podmiotu, przy równoczesnym zachowaniu statusu pozosta³ych
(Pareto),
3) osi¹gniêcie „wiêkszej korzyœci” (Kaldor-Hicks); efektywne ekonomicznie jest rozwi¹zanie prawne, którego przyjêcie powoduje, ¿e korzyœci, jakie odnosz¹ pewne podmioty w wyniku wprowadzenia tego
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rozwi¹zania, s¹ wy¿sze ni¿ straty podmiotów poszkodowanych
wprawdzie w wyniku takiej zmiany,
4) zrównanie lub obni¿enie kosztów marginalnych; w ujêciu analizy
marginalnej rozwi¹zanie prawne jest ekonomicznie efektywne wówczas, gdy realizuje jakiœ po¿¹dany cel tylko do takiego poziomu, przy
którym nastêpuje zrównanie marginalnych kosztów spo³ecznych
realizacji tego celu i marginalnych korzyœci spo³ecznych wynikaj¹cych
z realizacji tego celu.
Cytuj¹c myœl V. Pareto zawart¹ w Manual of Political Economy, „Powiemy o cz³onkach spo³eczeñstwa, ¿e ciesz¹ siê maksymaln¹ satysfakcj¹
w okreœlonym po³o¿eniu, jeœli nie da siê znaleŸæ mo¿liwoœci drobnego
przesuniêcia z takiej pozycji w taki sposób, ¿e satysfakcja doœwiadczana
przez cz³onków spo³eczeñstwa zwiêkszy siê albo zmniejszy. To oznacza,
¿e jakiekolwiek najmniejsze wytr¹cenie z tej pozycji nieodmiennie przynosi efekt zwiêkszenia poziomu satysfakcji okreœlonych jednostek i zmniejszenia u innych, przyjemnoœæ dla jednych, przykroœæ dla innych” [cyt. za:
Chrupczalski, 2008, s. 27].
Celem niniejszej publikacji jest przeanalizowanie mo¿liwoœci zmian
otoczenia regulacyjnego w kontekœcie instrumentu obligacji, przedstawienie propozycji nowych rozwi¹zañ dotycz¹cych obligacji przychodowych w polskim systemie prawnym, ich krytyka oraz autorskie wnioski
de lege ferenda wraz z propozycjami rozwi¹zañ. Autor podejmie siê próby
przygotowania propozycji zmian regulacji w obszarze instrumentów
finansowych w oparciu o zasadê optimum Pareto w nurcie normatywnej
ekonomicznej analizy prawa w oparciu o zasadê ulepszenia (udoskonalenia) po³o¿enia ekonomicznego co najmniej jednego podmiotu, przy
równoczesnym zachowaniu statusu pozosta³ych.

1. Za³o¿enie Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zosta³ przyjêty uchwa³¹
Rady Ministrów nr 14/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. Plan ten stanowi
odpowiedŸ na wyzwania, które mo¿na okreœliæ formu³¹ piêciu pu³apek
rozwojowych:
– pu³apka œredniego dochodu,
– pu³apka braku równowagi,
– pu³apka przeciêtnego produktu,
– pu³apka demograficzna,
– pu³apka s³aboœci instytucji.
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Plan na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zak³ada, ¿e wobec wyczerpania dotychczasowych czynników wzrostu gospodarka polska potrzebuje nowego modelu rozwoju gospodarczego, opartego na piêciu nastêpuj¹cych filarach:
– reindustrializacja,
– rozwój innowacyjnych firm,
– kapita³ dla rozwoju,
– ekspansja zagraniczna,
– rozwój spo³eczny i regionalny.
Cele iloœciowe zak³adane w wy¿ej wskazanym Planie na 2020 r.
przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
– wzrost liczby du¿ych i œrednich firm > 22.000,
– wzrost udzia³u wydatków na B+R w Produkcie Krajowym Brutto
z 0,8% do 2%,
– wzrost kredytów dla firm, udzia³u inwestycji w Produkcie Krajowym
Brutto >25%,
– wzrost znaczenia eksportu, polskie bezpoœrednie inwestycje zagraniczne – wzrost o 70%,
– spadek wskaŸnika zagro¿enia ubóstwem relatywnym (poni¿ej 15,5%),
– Produkt Krajowy Brutto per capita – 79% œredniej Unii Europejskiej.
Jednym z kluczowych elementów instytucjonalnych Planu jest stworzenie Polskiego Fundusz Rozwoju – w oparciu o funkcjonuj¹ce instytucje
wspierania rozwoju (m.in. Bank Gospodarstwa Krajowego, Korporacjê
Ubezpieczeñ Kredytów Eksportowych S.A., Polsk¹ Agencjê Informacji
i Inwestycji Zagranicznych S.A., Agencjê Rozwoju Przemys³u S.A., Polski
Fundusz Rozwoju S.A., Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci),
zintegrowanej struktury instytucji rozwoju w ramach Grupy Polskiego
Funduszu Rozwoju S.A. nadzorowanej przez Ministra Rozwoju.
Zgodnie z rekomendacj¹ Europejskiego Kongresu Finansowego Polski Fundusz Rozwoju powinien wspieraæ mechanizmy finansowania rozwoju gospodarczego, co do zasady neutralne z punktu widzenia d³ugu
publicznego, oraz powinien pe³niæ funkcjê koordynacyjn¹ w obszarze
interwencjonizmu pañstwowego. Powinien zatem stanowiæ istotny instrument stabilizuj¹cy finanse publiczne oraz wspieraj¹cy d³ugoterminowe finansowanie rozwoju gospodarczego.
Istotnym celem funkcjonowania Polskiego Funduszu Rozwoju powinno byæ zwiêkszenie atrakcyjnoœci inwestycyjnej strategicznych projektów rozwojowych oraz ograniczanie ryzyka kapita³u prywatnego.
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W szczególnoœci wa¿ne jest [Rekomendacje Europejskiego Kongresu Finansowego, 2016], ¿eby:
1. Polski Fundusz Rozwoju prowadzi³ dzia³alnoœæ jako spó³ka niepodlegaj¹ca regulacjom nadzoru bankowego.
2. Definicja modeli biznesowych, implementowanych przez Polski Fundusz Rozwoju w poszczególnych segmentach dzia³alnoœci, wynika³a
z celów okreœlonych w Planie na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
oraz uwarunkowañ krajowego systemu finansowego.
3. Polski Fundusz Rozwoju realizowa³ dzia³alnoœæ komplementarn¹
w stosunku do instytucji prywatnych.
4. Polski Fundusz Rozwoju katalizowa³ dop³yw d³ugoterminowego
finansowania i inwestycji z rynków miêdzynarodowych do polskiej
gospodarki oraz wspiera³ ekspansjê zagraniczn¹ i innowacyjnoœæ polskich przedsiêbiorców.
5. Dzia³alnoœæ Polskiego Funduszu Rozwoju mia³a charakter antycykliczny, tj. ³agodz¹cy amplitudê wahañ cyklu gospodarczego.
W opinii autora niniejszego artyku³u realizacjê Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w kontekœcie gospodarczym mog³yby u³atwiæ
pewne zmiany w obszarze rekrutacyjnym w zakresie d³u¿nych instrumentów finansowych:
– obligacje skarbowe jako forma aportu,
– rozszerzenie mo¿liwoœci emisji obligacji przychodowych,
– obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego w kontekœcie podstawy
opodatkowania podatkiem bankowym.
1.1. Obligacje skarbowe jako forma aportu
Z art. 16b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym wynika, i¿ w razie koniecznoœci dokonania
wyp³at œrodków gwarantowanych minister w³aœciwy do spraw instytucji
finansowych przekazuje Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu œrodki finansowe na wyp³atê œrodków gwarantowanych do wysokoœci œrodków przeniesionych z funduszu w³asnego, tworzonego w celu zapewnienia œrodków na finansowanie zadañ Funduszu w zakresie udzielania
pomocy podmiotom objêtym systemem gwarantowania na fundusz stabilizacyjny, w terminach umo¿liwiaj¹cych Funduszowi dokonanie terminowej wyp³aty œrodków gwarantowanych. Œrodki finansowe mog¹ byæ
przekazane Funduszowi w formie dotacji z bud¿etu pañstwa lub skarbowych papierów wartoœciowych. Z kolei w myœl art. 5a ust. 1 ustawy
z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego minister
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w³aœciwy do spraw finansów publicznych mo¿e przekazaæ skarbowe
papiery wartoœciowe na zwiêkszenie funduszu statutowego Banku Gospodarstwa Krajowego. Wspomnianych emisji skarbowych papierów wartoœciowych nie wlicza siê do limitów okreœlonych w ustawie bud¿etowej,
jednak¿e wartoœæ nominaln¹ zobowi¹zañ z tytu³u wyemitowanych papierów zalicza siê do d³ugu Skarbu Pañstwa, zgodnie z ustaw¹ z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
W ocenie autora zasadne wydaje siê równie¿ stworzenie mo¿liwoœci
dokapitalizowania obligacjami skarbowymi dla Korporacji Ubezpieczeñ
Kredytów Eksportowych Spó³ka Akcyjna (KUKE). Zaproponowane przez
autora rozwi¹zanie opiera siê na rozwi¹zaniu przyjêtym dla Banku
Gospodarstwa Krajowego w zakresie zwiêkszenia funduszy w³asnych
zawartego w art. 5a i art. 5b ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku
Gospodarstwa Krajowego.
Akcjonariuszami KUKE s¹ Skarb Pañstwa (63,31%) oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (36,69%). KUKE jest jedyn¹ instytucj¹, której ustawowo powierzono prowadzenie ubezpieczeñ eksportowych gwarantowanych przez Skarb Pañstwa, zwiêkszaj¹c w ten sposób bezpieczeñstwo
transakcji na rynkach podwy¿szonego ryzyka. KUKE zajmuje siê równie¿
ubezpieczaniem d³ugoterminowych projektów eksportowych finansowanych kredytem o okresie sp³aty dwóch i wiêcej lat. Prowadzona przez
KUKE dzia³alnoœæ, w szczególnoœci w ramach realizacji programów
rz¹dowych („Wspieranie polskiego eksportu poprzez udzielanie przez
Bank Gospodarstwa Krajowego kredytów dla zagranicznych nabywców
polskich towarów i us³ug lub ich banków z ochron¹ ubezpieczeniow¹
Korporacji Ubezpieczeñ Kredytów Eksportowych S.A.” i „Aktywizacja
dzia³añ na wybranych rozwijaj¹cych siê rynkach zagranicznych istotnych
z punktu widzenia polskiej polityki gospodarczej oraz kierunków miêdzynarodowej aktywnoœci polskich przedsiêbiorstw”), przyczynia siê
w znacznym stopniu do wsparcia rozwoju polskiego eksportu.
W obecnym stanie prawnym, zgodnie z zapisami art. 5a i art. 13
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Pañstwa
ubezpieczeniach eksportowych, przewidziane s¹ dwa narzêdzia wsparcia KUKE ze strony bud¿etu pañstwa/Skarbu Pañstwa w przypadku koniecznoœci wyp³at odszkodowañ i kwot gwarancji ubezpieczeniowych
przez KUKE, tj. udzielanie przez Ministra Finansów w imieniu Skarbu
Pañstwa porêczeñ kredytów (wraz z odsetkami) zaci¹gniêtych przez
KUKE oraz po¿yczek z bud¿etu pañstwa.
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W przypadku akceptacji propozycji autora w obszarze podwy¿szenia kapita³u zak³adowego KUKE poprzez przekazanie obligacji Skarbu
Pañstwa niezbêdne by³oby równie¿ zastosowanie wy³¹czenia przepisu
art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 11 wrzeœnia 2015 r. o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, z którego treœci wynika, i¿ kapita³ zak³adowy
zak³adów ubezpieczeñ pokrywany jest wk³adem pieniê¿nym i wp³acany
jest w ca³oœci przed zarejestrowaniem krajowego zak³adu ubezpieczeñ
w Krajowym Rejestrze S¹dowym. P³ynnoœæ skarbowych papierów wartoœciowych oraz gwarantowanie ich wykupu przez Skarb Pañstwa ca³ym
swoim maj¹tkiem wydaj¹ siê niwelowaæ ryzyko w zakresie bezpieczeñstwa funkcjonowania KUKE po podwy¿szeniu kapita³u zak³adowego powsta³ego w wyniku objêcia akcji w zamian za skarbowe papiery wartoœciowe.
Poni¿ej przedstawiono autorsk¹ propozycjê zapisów:
W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb
Pañstwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 59, poz. 609,
z póŸn. zm.) po art. 5a dodaje siê art. 5b w brzmieniu:
„1. Na wniosek ministra w³aœciwego do spraw gospodarki, minister
w³aœciwy do spraw finansów publicznych, za zgod¹ Prezesa Rady Ministrów, mo¿e przekazaæ/przekazuje skarbowe papiery wartoœciowe na
zwiêkszenie kapita³u zak³adowego Korporacji. Przepisu art. 80 ust. 3
ustawy z dnia 11 wrzeœnia 2015 r. o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. poz. 1844) nie stosuje siê.
2. Minister w³aœciwy do spraw finansów publicznych okreœli, przez
wydanie listu emisyjnego, warunki emisji skarbowych papierów wartoœciowych, o których mowa w ust. 1, oraz sposób realizacji œwiadczeñ
z nich wynikaj¹cych.
3. List emisyjny zawiera w szczególnoœci:
1) datê emisji;
2) powo³anie podstawy prawnej emisji;
3) jednostkow¹ wartoœæ nominaln¹;
4) walutê, w której mo¿e nastêpowaæ emisja, lub sposób okreœlenia waluty emisji;
5) cenê lub sposób jej ustalenia;
6) stopê procentow¹ lub sposób jej obliczania;
7) okreœlenie sposobu i terminów wyp³aty nale¿noœci g³ównej oraz nale¿noœci ubocznych;
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8) datê, od której nalicza siê oprocentowanie skarbowych papierów wartoœciowych tej emisji;
9) termin wykupu oraz zastrze¿enia w przedmiocie mo¿liwoœci wczeœniejszego wykupu.
4. Emisja skarbowych papierów wartoœciowych, o których mowa
w ust. 1, nastêpuje z dniem zarejestrowania skarbowych papierów wartoœciowych w depozycie papierów wartoœciowych oraz w kwocie równej
wartoœci nominalnej wyemitowanych papierów wartoœciowych.
5. Do emisji skarbowych papierów wartoœciowych, o których mowa
w ust. 1, nie stosuje siê przepisów art. 97, art. 98 i art. 102 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885,
z póŸn. zm.).
6. Emisji skarbowych papierów wartoœciowych, o których mowa
w ust. 1, nie wlicza siê do limitów okreœlonych w ustawie bud¿etowej.
7. Wartoœæ nominaln¹ zobowi¹zañ z tytu³u wyemitowanych skarbowych papierów wartoœciowych, o których mowa w ust. 1, zalicza siê do
d³ugu Skarbu Pañstwa, zgodnie z ustaw¹ z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych.”.
1.2. Rozszerzenie mo¿liwoœci emisji obligacji przychodowych
Do krajowego systemu prawa obligacje przychodowe zosta³y wprowadzone na mocy ustawy z dnia 29 czerwca 2000 r. o zmianie ustawy
o obligacjach oraz niektórych innych ustaw. Podstawowym celem wprowadzenia do polskiego systemu prawnego obligacji przychodowych by³o
wyposa¿enie samorz¹du w instrument s³u¿¹cy finansowaniu zadañ publicznych, zarówno o charakterze gospodarczym, jak i spo³ecznym. Instytucja obligacji przychodowych wi¹¿e siê nierozerwalnie z tzw. monopolem naturalnym samorz¹du terytorialnego (us³ugi komunalne).
Obligacje przychodowe s¹ szczególnym rodzajem szerszej kategorii
papierów wartoœciowych, jak¹ s¹ obligacje. Szczególnymi atrybutami
obligacji przychodowych s¹ [Raport, 2014, s. 8–9]:
1) mo¿liwoœæ ograniczenia odpowiedzialnoœci emitenta do kwoty przychodów uzyskanych z konkretnego przedsiêwziêcia lub do wysokoœci
wartoœci maj¹tku tego przedsiêwziêcia,
2) pierwszeñstwo obligatariusza w zakresie mo¿liwoœci zaspokojenia
roszczeñ przed innymi wierzycielami emitenta w odniesieniu do kwoty przychodów z przedsiêwziêcia lub maj¹tku przedsiêwziêcia,
3) sp³ata obligacji przychodowej dokonywana jest z inkorporowanego
w niej przychodu,
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4) zakaz zbywania i obci¹¿ania sk³adników maj¹tkowych przedsiêwziêcia.
Konstrukcja polskich obligacji przychodowych nawi¹zuje do amerykañskich obligacji typu revenue bonds, które od wielu lat stanowi¹ dominuj¹c¹ formê municypalnych zobowi¹zañ d³u¿nych s³u¿¹cych finansowaniu szeroko pojêtego rozwoju lokalnego w Stanach Zjednoczonych.
Wœród papierów emitowanych przez w³adze lokalne dominuj¹ w³aœnie
obligacje przychodowe, których udzia³ w ca³kowitej wartoœci obligacji samorz¹dowych przekracza 60% [Kozuñ-Cieœlak, 2006].
Dotychczas w Polsce zrealizowane zosta³y nastêpuj¹ce projekty
z wykorzystaniem obligacji przychodowych [Raport, 2014, s. 2]:
1) Miejskie Wodoci¹gi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o.o. (2005) –
niepubliczna emisja imiennych obligacji przychodowych 24-letnich;
program emisji obligacji do kwoty 600 mln z³,
2) Miejskie Przedsiêbiorstwo Komunikacyjne – £ódŸ sp. z o.o. (2006) –
niepubliczna emisja obligacji przychodowych; program emisji obligacji do kwoty 166 mln z³ (transport tramwajowy),
3) Zak³ad Komunikacji Miejskiej w Gdañsku sp. z o.o. (2010) – niepubliczna emisja obligacji przychodowych; program emisji obligacji do
kwoty 60 mln z³ (transport autobusowy),
4) Zak³ad Komunikacji Miejskiej w Gdañsku sp. z o.o. (2010) – niepubliczna emisja obligacji przychodowych; program emisji obligacji do
kwoty 220 mln z³ (transport tramwajowy),
5) Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji w GnieŸnie (2012) – niepubliczna emisja obligacji przychodowych; program emisji obligacji
do kwoty 28 mln z³ (projekt modernizacji oczyszczalni œcieków wraz
z budow¹ kanalizacji sanitarnej),
6) Tramwaj Fordon sp. z o.o. z siedzib¹ w Bydgoszczy (2014) – niepubliczna emisja obligacji przychodowych; program emisji obligacji
do kwoty 145 mln z³ (transport tramwajowy),
7) Miasto Lublin (2014) – niepubliczna emisja obligacji przychodowych;
program emisji obligacji do kwoty 40 mln z³ (kompleks basenów).
Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach
emitentami obligacji przychodowych mog¹ byæ:
1) jednostka samorz¹du terytorialnego lub zwi¹zek tych jednostek,
2) Bank Gospodarstwa Krajowego,
3) Krajowy Fundusz Kapita³owy S.A.,
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4) spó³ka akcyjna albo spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹, w której Skarb Pañstwa, jednostka samorz¹du terytorialnego lub zwi¹zek
jednostek samorz¹du terytorialnego posiadaj¹ same lub wspólnie z inn¹ jednostk¹ samorz¹du terytorialnego lub innym zwi¹zkiem tych
jednostek akcje albo udzia³y w liczbie, która zapewnia im wiêcej ni¿
50% ogólnej liczby g³osów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników, o ile g³ównym przedmiotem dzia³alnoœci spó³ki jest
zaspokajanie potrzeb spo³ecznoœci lokalnych lub wykonywanie zadañ
z zakresu u¿ytecznoœci publicznej,
5) spó³ka akcyjna albo spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹, której
g³ównym przedmiotem dzia³alnoœci jest wykonywanie zadañ z zakresu u¿ytecznoœci publicznej na podstawie umowy zawartej ze Skarbem Pañstwa, jednostk¹ samorz¹du terytorialnego lub zwi¹zkiem
tych jednostek, o ile umowa zosta³a zawarta na okres co najmniej równy okresowi zapadalnoœci obligacji,
6) spó³ka akcyjna, która na podstawie upowa¿nienia ustawowego lub
koncesji albo zezwolenia bêdzie wykonywaæ zadania z zakresu u¿ytecznoœci publicznej albo œwiadczyæ us³ugi w zakresie transportu lub
komunikacji oraz utrzymania i rozwoju infrastruktury komunikacyjnej lub transportowej co najmniej przez okres równy okresowi zapadalnoœci obligacji,
7) spó³ka, z któr¹ zawarto umowê o budowê i eksploatacjê albo wy³¹cznie eksploatacjê autostrady p³atnej.
Maj¹c na wzglêdzie przyk³ad amerykañskiego rynku obligacji przychodowych, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e polskie rozwi¹zania regulacyjne znacznie ograniczaj¹ podmiotowo mo¿liwoœci wykorzystania takiego instrumentu, a projekt ustawy nie czyni zasadniczych zmian. W tablicy 1
przedstawiono przyk³ady wykorzystania obligacji przychodowych przy
finansowaniu przedsiêwziêæ na rynku amerykañskim.
Tablica 1. Wybrane przyk³ady obligacji przychodowych emitowanych
w Stanach Zjednoczonych
Rodzaj obligacji
Zabezpieczone
dochodami
z eksploatacji
lotniska

Charakterystyka zobowi¹zania
Przychody zabezpieczaj¹ce te obligacje pochodz¹
zwykle ze Ÿróde³ zwi¹zanych z ruchem na lotnisku:
op³aty za l¹dowanie, op³aty koncesyjne, za tankowanie
samolotów, za wynajmowanie liniom lotniczym
okreœlonych obiektów (terminale, hangary).

50

Sebastian Skuza
Rodzaj obligacji

Charakterystyka zobowi¹zania

Zabezpieczone
dochodami ze szkó³
i uniwersytetów

W sk³ad przychodów zabezpieczaj¹cych te papiery
wchodz¹ op³aty za stancje, domy akademickie, czesne,
a czasami równie¿ aktywa szko³y czy uniwersytetu.

Zabezpieczone
dochodami ze
szpitali

Zabezpieczenie opiera siê na federalnych i stanowych
programach gwarantuj¹cych zwrot kosztów,
p³atnikach komercyjnych wystêpuj¹cych jako strona
trzecia (np. prywatne ubezpieczalnie) oraz na op³atach
pobieranych od pacjentów.

Zabezpieczone
hipotekami na
domach
jednorodzinnych

Papiery te s¹ zabezpieczone hipotekami i p³atnoœciami
wynikaj¹cymi z po¿yczek zaci¹gniêtych na
sfinansowanie budowy domów jednorodzinnych.

Zabezpieczone na
domach
wielorodzinnych

Emituje siê je na sfinansowanie budownictwa
wielorodzinnego dla emerytów i rodzin o niskich
dochodach. Niektóre zabezpieczone s¹ hipotekami
ubezpieczonymi przez w³adze federalne, w innych
przypadkach rz¹d federalny wspiera przedsiêwziêcie
dotacjami operacyjnymi lub dop³atami
przeznaczonymi na obs³ugê d³ugu.

Zabezpieczone
dochodami
z elektrowni

Obs³uga tych obligacji finansowana jest przychodami
elektrowni. Mog¹ byæ emitowane przez
indywidualnego inwestora zamierzaj¹cego
wybudowaæ i obs³ugiwaæ elektrowniê, jak równie¿
przez konsorcja podmiotów publicznych i prywatnych.

Zabezpieczone
dochodami
z odzysku zasobów

Obiekt przetwarzaj¹cy œmieci przerabia odpady na
energiê i na produkty wtórne, a pozosta³oœci
rekultywuje. G³ównymi Ÿród³ami przychodów s¹
op³aty za przyjêcie œmieci, sprzeda¿ energii i paliwa
otrzymanego z odpadów oraz sprzeda¿ materia³ów
z odzysku (z³om).

Zabezpieczone
Zabezpieczeniem mog¹ byæ okreœlone umowy
dochodami z portów dzier¿awy lub zastaw terminali wodnych oraz op³aty
morskich
prze³adunkowe.
Zabezpieczone
dochodami
z kompleksów
sportowych i sal
konferencyjnych

Przychody czerpie siê g³ównie z wydarzeñ sportowych
i zjazdów odbywaj¹cych siê w danych obiektach,
a czasami ze Ÿróde³ poœrednich, takich jak podatki
lokalne od pokoi motelowych i hotelowych.

Zabezpieczone
dochodami
z po¿yczek
studenckich

Sp³aty po¿yczek przez studentów w ramach programu
emisji tych obligacji s¹ niekiedy w 100% gwarantowane
przez rz¹d federalny lub stanow¹ agencjê gwarancyjn¹.
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Charakterystyka zobowi¹zania

Zabezpieczone
dochodami z op³at
za przejazd oraz
z podatku
dochodowego

Wystêpuj¹ zazwyczaj dwa rodzaje obligacji
przychodowych z eksploatacji autostrad. Wp³ywy ze
sprzeda¿y emisji pierwszego typu s¹ przeznaczane na
budowê obiektów przynosz¹cych dochód, takich jak
p³atne drogi, mosty, tunele. Zabezpieczeniem s¹ tu
op³aty za przejazd. Posiadacze drugiego typu obligacji
otrzymuj¹ kwoty uzyskane z op³at za przejazd, ale
wydzielone z zebranych podatków paliwowych,
rejestracyjnych i op³at za egzaminy z prawa jazdy.

Zabezpieczone
dochodami
z eksploatacji
instalacji wodnych

Obligacje te emituje siê w celu sfinansowania budowy
stacji uzdatniania wody, wodoci¹gów, kolektorów
i systemów dystrybucyjnych. ród³em przychodów s¹
zazwyczaj op³aty za pod³¹czenie do sieci
wodoci¹gowej i z tytu³u u¿ytkowania wody.

Komunalne obligacje Obligacje te s¹ emitowane przez w³adze samorz¹dowe
przemys³owe
w imieniu przedsiêbiorstw lub na rzecz przedsiêwziêæ
gospodarczych. Zabezpieczenie tych papierów opiera
siê zwykle na kondycji przedsiêwziêcia lub firmy.
ród³o: [Kozuñ-Cieœlak, 2006; Fabozzi, 2000, s. 210–211].

Rozwa¿enia wymaga teza, czy zasadne jest utrzymanie katalogu
podmiotowego emitentów obligacji przychodowych. Autor przeciwstawia siê stwierdzeniu, ¿e obligacje przychodowe stanowi¹ papiery wartoœciowe o podwy¿szonym ryzyku. Mo¿liwoœæ ograniczenia odpowiedzialnoœci przez emitentów obligacji jest równowa¿ona kwesti¹ odrêbnych
rachunków z przedsiêwziêæ oraz oznaczenie maj¹tku nabywanego w ramach okreœlonego przedsiêwziêcia. Poza tym nale¿y pamiêtaæ, ¿e wy³¹czenie odpowiedzialnoœci jest fakultetem, a nie obowi¹zkiem (przyk³ad
obligacji przychodowych Miasta Lublin). W przypadku spó³ek specjalnego przeznaczenia (tzw. SPV) maj¹cych prawo do obligacji przychodowych wy³¹czenie odpowiedzialnoœci, czy te¿ jej brak praktycznie nie
bêdzie stanowiæ ró¿nicy, gdy¿ de facto spó³ka taka bêdzie posiadaæ wy³¹cznie maj¹tek zwi¹zany z finansowaniem jednego przedsiêwziêcia
z wykorzystaniem obligacji przychodowych. Reasumuj¹c, autor stwierdza, ¿e w przypadku obligacji przychodowych potencjalny inwestor jest
zobowi¹zany oceniæ projekt i jego wiarygodnoœæ, a nie podmiot emituj¹cy
obligacje przychodowe. Zadanie takie mo¿e byæ trudniejsze, niemniej nie
mo¿na traktowaæ obligacji przychodowych jako obligacji tandetnych
(junk bonds). Notabene rynek obligacji tandetnych w Polsce nie jest
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wystarczaj¹co rozwiniêty, a obligacje tandetne na polskim rynku papierów wartoœciowych w praktyce nie wystêpuj¹. Do powstania rynku obligacji tandetnych w „czystej postaci” niezbêdne jest [Klose, 2005,
s. 183–184]:
1) funkcjonowanie na rynku wyspecjalizowanego banku, który pe³ni³by
rolê market makera,
2) funkcjonowanie przedsiêbiorstw, emitentów obligacji tandetnych i nabywców tych obligacji,
3) uzyskanie raitingu obligacji œmieciowych nadanego przez wiarygodne agencje,
4) profesjonalne otoczenie medialne, które informowa³oby zainteresowanych o szansach i ryzyku zwi¹zanym z funkcjonowaniem takiego
rynku.
W przypadku braku wy¿ej wskazanych rozwi¹zañ rynek obligacji
tandetnych mo¿e stanowiæ zagro¿enie. Podkreœliæ równie¿ nale¿y, ¿e
spe³niaj¹cy warunki uczciwie dzia³aj¹cy rynek obligacji tandetnych w Polsce by³by niezmiernie po¿¹dany.
Nieuzasadniony jest, zdaniem autora, fakt niew³¹czenia do katalogu
przedsiêbiorstw pañstwowych. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 25 wrzeœnia 1981 r. o przedsiêbiorstwach pañstwowych podmioty te mog¹ prowadziæ dzia³alnoœæ w formie przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych na zasadach
ogólnych (komercyjnych) oraz w formie przedsiêbiorstw u¿ytecznoœci
publicznej. Wprawdzie obecnie liczba przedsiêbiorstw pañstwowych jest
znikoma, niemniej niezasadne jest ustawowe zamykanie katalogu przed
tak¹ form¹ dzia³alnoœci gospodarczej. Ponadto przyk³ady modelu biznesowego przedsiêbiorstw pañstwowych, takich jak Przedsiêbiorstwo
Pañstwowe „Porty Lotnicze”, czy te¿ Przedsiêbiorstwo Pañstwowe Polska ¯egluga Morska, maj¹c równie¿ na wzglêdzie wskazane w tablicy 1
przyk³ady amerykañskie, czyni¹ uzupe³nienie katalogu o takie podmioty
jak najbardziej zasadnym [Lasecki, Skuza, 2015, s. 113].
Autor pragnie wskazaæ na rozwi¹zanie zastosowane w art. 117 ust. 3
ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarz¹dzaniu
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Rozwi¹zanie przewidziane w tej regulacji wprowadza minimaln¹ wysokoœæ jednorazowego zapisu na certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusz inwestycyjny
zamkniêty, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniêtym, w kwocie 40 000 euro. Celem wskazanego rozwi¹zania by³o zabezpieczenie, aby tego rodzaju fundusze inwestycyjne nie by³y kierowane
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do inwestorów niebêd¹cych inwestorami profesjonalnymi, gdy¿ co do
zasady nie posiadaj¹ oni fachowej wiedzy i doœwiadczenia w zakresie inwestowania, w zwi¹zku z czym wymagaj¹ nale¿ytej ochrony swoich
interesów. Wprowadzenie minimalnej wysokoœci zapisu na certyfikaty
inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniêtego emituj¹cego wy³¹cznie certyfikaty inwestycyjne, które zgodnie ze statutem funduszu nie
bêd¹ oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu
na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu
obrotu w kwocie 40 000 euro, odpowiada obowi¹zuj¹cym ju¿ w ustawie
rozwi¹zaniom w stosunku do specjalistycznych funduszy inwestycyjnych stosuj¹cych politykê inwestycyjn¹ funduszu zamkniêtego i niestandaryzowanych funduszy sekurytyzacyjnych [Lasecki, Skuza, 2015, s. 117].
Maj¹c na wzglêdzie powy¿sze, autor proponuje jako wniosek de lege
ferenda rozwi¹zanie polegaj¹ce na usuniêciu katalogu podmiotów mog¹cych emitowaæ obligacje przychodowe i ograniczenie obejmowania ich
wy³¹cznie przez inwestorów instytucjonalnych lub profesjonalnych.
Autorska propozycja zapisów przedstawia siê nastêpuj¹co:
W ustawie z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. poz. 238)
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w art. 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Osoby fizyczne mog¹ nabyæ obligacje przychodowe, o którym
mowa w art. 24 ust. 1, je¿eli dokonaj¹ jednorazowo zapisu na te obligacje
o wartoœci nie mniejszej ni¿ równowartoœæ w z³otych 40.000 euro. Równowartoœæ w z³otych kwoty wyra¿onej w euro ustala siê przy zastosowaniu
œredniego kursu euro og³oszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu
dokonywania zapisu.”;
2) art. 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Œrodki zgromadzone na rachunku bankowym, o którym mowa
w art. 25 ust. 4, s¹ wy³¹czone z masy upad³oœci emitentów.”.
1.3. Obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego w kontekœcie
podstawy opodatkowania podatkiem bankowym
W trakcie prac parlamentarnych nad projektem ustawy o podatku od
niektórych instytucji finansowych przyjêto poprawkê, która umo¿liwia
(art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych
instytucji finansowych) obni¿enie podstawy opodatkowania o wartoœæ
aktywów w postaci skarbowych papierów wartoœciowych. Celowe wydaje siê byæ objêcie takim wy³¹czeniem równie¿ wszelkich d³u¿nych papierów wartoœciowych emitowanych nie tylko przez Skarb Pañstwa, ale
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równie¿ podmioty, wobec zobowi¹zañ lub dzia³alnoœci których zobowi¹zania Skarbu Pañstwa spe³niaj¹ wymogi ochrony kredytowej w formie gwarancji lub regwarancji. W obecnych regulacjach prawnych podmiotem takim jest wy³¹cznie Bank Gospodarstwa Krajowego, którego
zobowi¹zania posiadaj¹ wagê ryzyka stosowan¹ do wyliczenia adekwatnoœci kapita³owej na poziomie zobowi¹zañ Skarbu Pañstwa. Przyjêcie
takiego rozwi¹zania skutkowa³oby uwzglêdnieniem w limitach odliczeñ
obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego zwi¹zanych z finansowaniem
podstawowego ustawowego celu, tj. wspierania polityki gospodarczej
Rady Ministrów, czy te¿ obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego.
Autor proponuje rozszerzenie katalogu zwolnieñ o papiery wartoœciowe podmiotów posiadaj¹cych wagê ryzyka na poziomie Skarbu Pañstwa. Analogiczne rozwi¹zanie w odniesieniu do braku obowi¹zku
utrzymywania limitów koncentracji zak³adów ubezpieczeñ na d³u¿ne
papiery wartoœciowe takich podmiotów wprowadzono w art. 276 ust. 6
ustawy z dnia 11 wrzeœnia 2015 r. o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Podmiotem posiadaj¹cym wagê ryzyka na poziomie Skarbu Pañstwa jest Bank Gospodarstwa Krajowego.
W myœl art. 3 ust. 3b ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku
Gospodarstwa Krajowego powy¿sze zobowi¹zania Ministra Finansów
spe³niaj¹ wymogi ochrony kredytowej w rozumieniu art. 213–215 rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia
26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostro¿noœciowych dla instytucji
kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie (UE)
nr 648/2012, udzielonej przez Skarb Pañstwa. W zwi¹zku z powy¿szym
nale¿y zauwa¿yæ, ¿e zobowi¹zania Ministra Finansów s¹ traktowane na
równi z gwarancjami lub regwarancjami Skarbu Pañstwa udzielonymi na
wszelkie ekspozycje Banku Gospodarstwa Krajowego (w tym równie¿
z tytu³u emisji obligacji). W konsekwencji uznania zabezpieczeñ (tj. gwarancji lub regwarancji Skarbu Pañstwa) art. 3 ust. 3b ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego zawiera wyraŸne wskazanie,
¿e wszelkim ekspozycjom wobec Banku Gospodarstwa Krajowego przypisuje siê wagê ryzyka na zasadach okreœlonych w art. 114 ust. 4 rozporz¹dzenia z dnia 26 czerwca 2013 r. nr 575/2013. Zgodnie z powy¿sz¹
norm¹ tego rozporz¹dzenia ekspozycjom wobec rz¹dów centralnych
i banków centralnych pañstw cz³onkowskich, denominowanym i finansowanym w walucie krajowej tego rz¹du centralnego i banku central-
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nego, przypisuje siê zerow¹ wagê ryzyka. Rozwa¿aj¹c przyjêcie powy¿szego rozwi¹zania, nale¿y zwróciæ uwagê na [Pismo Prezesa Zarz¹du
Banku, 2015; 2016]:
1) potencjalne u³atwienie efektywnego pozyskiwania finansowania dla
dzia³alnoœci Banku Gospodarstwa Krajowego, w tym równie¿ obligacji emitowanych na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego,
2) zrównanie warunków emisji obligacji z warunkami emisji Europejskiego Banku Inwestycyjnego (obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego stanowi¹ pomniejszenie podstawy opodatkowania dla banków podatkiem od niektórych instytucji finansowych) [Pismo
Ministra Finansów, 2016].
Poni¿ej autorska propozycja zapisów.
Art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 16 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych
instytucji finansowych (Dz.U. poz. 68) otrzymuje brzmienie:
„9. W przypadku podatników, o których mowa w art. 4 pkt 1–4,
podstawê opodatkowania obni¿a siê o wartoœæ aktywów w postaci:
1) skarbowych papierów wartoœciowych w rozumieniu art. 95 ust. 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2013 r. poz. 885, z póŸn. zm.);
2) d³u¿nych papierów wartoœciowych emitowanych przez podmioty,
wobec zobowi¹zañ lub dzia³alnoœci których zobowi¹zania Skarbu
Pañstwa, udzielone na podstawie odrêbnych przepisów, spe³niaj¹
wymogi ochrony kredytowej w rozumieniu art. 213–215 rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia
26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostro¿noœciowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie
(UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z dnia 27 czerwca 2013 r. s. 1,
z póŸn. zm.).”.

Zakoñczenie
Propozycje przedstawione w niniejszej publikacji stanowi¹ przyk³ady przedsiêwziêæ maj¹cych wp³yw na proces pozyskiwania Ÿróde³
finansowania przez podmioty zaanga¿owane w realizacjê Planu na Rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju. Ponadto zasadne wydaje siê otworzenie
rynku emitentów obligacji przychodowych. Trudno jest bowiem znaleŸæ
uzasadnienie do utrzymania obecnego katalogu wyj¹tków podmiotów posiadaj¹cych przywilej emisji obligacji przychodowych. Autorskie
propozycje zabezpiecza³yby interesy inwestorów nieprofesjonalnych
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(konsumentów) w sposób analogiczny do rozwi¹zañ zastosowanych wobec katalogu nabywców certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez
niepubliczne fundusze inwestycyjne zamkniête. Autorskie propozycje
w ¿aden sposób nie wprowadzaj¹ ograniczeñ oraz nie pogarszaj¹ sytuacji
innych podmiotów – w kontekœcie przyznania pewnych mo¿liwoœci
niektórym podmiotom. Ograniczenia finansowego dla osób fizycznych
nie nale¿a³oby traktowaæ jako bariery, gdy¿ obecnie rynek konsumenckich obligacji przychodowych w praktyce nie istnieje – obecne przyk³ady
emisji obligacji przychodowych wydaj¹ siê ze wzglêdu na wartoœæ emisji
pozostawaæ wy³¹cznie w zainteresowaniu instytucji.
Zasadne jest równie¿, maj¹c na wzglêdzie cel dzia³alnoœci Banku
Gospodarstwa Krajowego oraz potrzeby zwi¹zane z jego finansowaniem,
a tak¿e zerow¹ wagê ryzyka wszelkich jego zobowi¹zañ, pomniejszenie
podstawy opodatkowania innych banków o wartoœæ posiadanych papierów wartoœciowych Banku Gospodarstwa Krajowego. Ubytki w dochodach bud¿etowych z tytu³u podatku od niektórych instytucji finansowych powinny zostaæ zrekompensowane poprzez kreowanie lepszego
wyniku finansowego (np. ni¿sze koszty emisji obligacji) przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz mo¿liwoœci jego podzia³u (wp³aty z zysku do
bud¿etu pañstwa).
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Streszczenie
Celem niniejszego artyku³u jest zbadanie mo¿liwoœci zmian w krajowym
otoczeniu regulacyjnym w kontekœcie obligacji oraz przedstawienie propozycji
nowych rozwi¹zañ w polskim systemie prawnym. Autor podejmuje próbê przygotowania propozycji zmian przepisów w zakresie obligacji (wnioski de lege
ferenda).
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Proposals of the amendments in the area of the bonds in the context
of the implementation of the Responsible Development Plan (Summary)
The aim of this paper is to examine the possibility of changes in the domestic
regulatory environment in the context of the bonds and to present proposals for
new solutions in the Polish legal system. The author attempts to prepare proposals for amendments to regulations in the area of the bonds (de lege ferenda conclusions).
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