
 

 

APEL 
o interwencję na rynku obligacji korporacyjnych oraz wsparcie 

polskich emitentów w zbliżających się wykupach obligacji 
 
 

 

W poczuciu odpowiedzialności za stabilność rynku finansowego w Polsce, w obliczu katastrofalnych 

wprost skutków pandemii dla stanu i perspektyw rynku obligacji, zwracamy się z apelem o zapewnienie 

konkretnego wsparcia dla funduszy inwestycyjnych, emitentów obligacji korporacyjnych i inwestorów 

prywatnych, prowadzących działalność na tym rynku, realnie wspierających rozwój polskiej gospodarki.  

 

Rynek obligacji w Polsce jest bardzo ważnym źródłem pozyskiwania finansowania dla przedsiębiorstw, 

gmin oraz instytucji finansowych. Wartość wyemitowanych i niewykupionych na dzień 24 marca 2020 

r. przez te podmioty obligacji korporacyjnych wynosi ok. 110,5 mld PLN. Na istotne podkreślenie 

zasługuje fakt, że cały rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce aktualnie to ok. 267 mld PLN, stąd brak 

wdrożenia działań pomocowych, opisanych w załączonym dokumencie będzie skutkować bezpośrednim 

zagrożeniem dla niemal 40% wszystkich polskich funduszy inwestycyjnych. 

 

Ponadto, brak interwencji i skoordynowanej pomocy, skierowanej równocześnie do inwestorów oraz 

emitentów, będzie bezpośrednią przyczyną całkowitego zamknięcia dostępu do tego źródła finansowania 

dla przedsiębiorstw z sektora MSP.  

 

Apel nasz ma miejsce w czasie wielu pozytywnych działań Rządu, który podjął już wielki wysiłek do 

tego, by stworzyć właściwe otoczenie prawne oraz narzędzia wsparcia dla polskiej gospodarki i rynku 

finansowego, z dobrze przygotowanymi do adekwatnych i dobrze zaadresowanych działań pomocowych 

takich instytucjonalnych uczestników rynku, jak Narodowy Bank Polski, Polski Fundusz Rozwoju i Bank 

Gospodarstwa Krajowego.  

 

Ten apel będziemy kierowali również do tych instytucji, jednak zwracając się do Rządu, inicjującego, 

koordynującego, realizującego i nadzorującego wykonywanie pakietu działań antykryzysowych, mamy 

nadzieję na uznanie rekomendowanych przez nas form pomocy za priorytetowe z punktu widzenia 

odpowiedzialności za stabilność polskiego rynku finansowego. Jest ona bowiem narażona na nieodległe 

i realne ryzyko bardzo poważnych turbulencji. Ich uniknięcie ma zaś bardzo poważne i pozytywne 

znaczenie dla zachowania sprawności procesów gospodarczych w naszym kraju i dynamiki 

przywracania równowagi w okresie po ustaniu pandemii koronawirusa. Potwierdzają to działania 

podejmowane przez rządy i banki centralne wielu państw o dojrzałych, rozwiniętych rynkach 

finansowych, do grupy których Polska nie tylko należy, ale jest jego ważną i integralną częścią.  

 

 

 

Warszawa/Gdańsk, 31 marca 2020 roku 


