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Prywatyzacja GPW - Jak nie wylać dziecka z kąpielą?
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GPW nie jest spontanicznym tworem sil rynkowych 

 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w obecnym kształcie instytucjonalnym nie 

jest spontanicznym tworem sił rynkowych. Jej powstanie przed 18 laty było efektem 

świadomego działania państwa w ramach planu odbudowy infrastruktury gospodarki 

rynkowej. Uniknięto wówczas pokusy dopuszczenia do funkcjonowania kilku 

konkurencyjnych giełd papierów wartościowych w największych miastach.  Podjęto decyzję o 

utworzeniu jednej giełdy. Skarb Państwa wyposażył ją w kapitał  i przyznano jej de facto 

monopol wprowadzając prawny obowiązek obrotu na rynku regulowanym. Dzięki 

skoncentrowaniu obrotu udało się osiągnąć opłacalność działania rynku i nie trzeba było 

potem tracić czasu na uciążliwą konsolidację rynku, przez który to proces przechodziły na 

przykład Niemcy i Szwajcaria, które historycznie posiadały giełdy regionalne w dużych 

miastach. Wprowadzone wówczas rozwiązania instytucjonalne (np. dematerializacja 

papierów wartościowych i stworzenie nowoczesnego depozytu papierów wartościowych) oraz 

regulacje wyprzedzały rozwiązania istniejące w tym czasie w wielu krajach Unii 

Europejskiej. Na przykład odpowiedzialność karną za wykorzystywanie w handlu akcjami 

informacji poufnych (insider trading) wprowadzono w Polsce kilka lat wcześniej niż w 

Niemczech. 

 

Reforma emerytalna zapoczątkowana w 1998r. nadała polskiemu rynkowi kapitałowemu 

nowy impuls dla dalszego rozwoju. Powstała nowa klasa instytucjonalnych inwestorów – 

otwartych funduszy emerytalnych (OFE) - stale zwiększających swe aktywa i żywotnie 

zainteresowanych długofalowym rozwojem GPW. Od tego czasu losy OFE  i GPW są ze sobą 

ściśle powiązane. 

 

Wprowadzenie w roku 1991 nowoczesnych regulacji dla nieistniejącego jeszcze rynku 

kapitałowego i utworzenie GPW okazało się posunięciem dalekowzrocznym. Szansa została 

spożytkowana. To ten fragment ostatnich 20 lat, z którego możemy być szczególnie dumni. 

Dziś GPW jest liderem w Europie Środkowo i Południowo- Wschodniej. W ciągu pierwszych 

czterech miesięcy 2009 roku wartość obrotów w handlu akcjami na GPW przekroczyła obroty 

zarówno giełdy w Wiedniu jak i giełdy w Atenach (Informacja PAP z 13 maja 2009). 

Jednocześnie wokół GPW powstał cały profesjonalny rynek finansowy (domy maklerskie, 

fundusze inwestycyjne i emerytalne, pośrednicy finansowi, szerokie grono inwestorów 

indywidualnych), który współtworzy warszawskie City i przyczynia się w znacznym stopniu 

do rozwoju gospodarki i wzrostu polskiego PKB. 

 

Różnica między sprzedażą GPW a innymi prywatyzacjami polega m.in. na tym, że jest ona 

częścią infrastruktury publicznej, której sposób funkcjonowania wpływa na innych 

                                                 
1
 /  Skrócona wersja niniejszego tekstu została opublikowana 10 czerwca 2009 w „Gazecie Wyborczej” pt. „Jak 

sprywatyzować naszą giełdę”. 
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operatorów i ma znaczenie dla całości gospodarki. Warto zwrócić uwagę, że wielu istotnych 

elementów takiej infrastruktury Państwo w ogóle nie sprzedaje (np. sieci przesyłowe).  

 

 

Własność państwowa stanowi duże obciążenie dla GPW 

 

Własność państwowa stanowi duże obciążenie dla GPW. Kierownictwo Giełdy, jak każdej 

ważnej firmy państwowej, znaczną cześć swojej energii musi poświęcać na utrzymywanie 

dobrych relacji z urzędnikami i politykami i nie jest poddane odpowiedniej presji w celu 

usprawnienia i obniżki kosztów działania. Kolejne wybory niosą ze sobą ryzyko roszad 

personalnych i tylko zrządzeniu losu zawdzięczamy, że rotacje w zarządzie GPW nie były 

dotychczas tak częste, jak w innych spółkach Skarbu Państwa. Od lat formułowane są 

postulaty prywatyzacji GPW. Kilkakrotnie rozpoczęto przygotowania w tym celu, ale nigdy 

nie wyszły one poza fazę analiz. Uważamy, że GPW powinna zostać uwolniona od zależności 

od Skarbu Państwa i poddana kontroli prywatnych akcjonariuszy. Należy z uznaniem powitać 

determinację obecnego kierownictwa MSP w tym zakresie. 

 

Nie sprzedawać GPW innej giełdzie 

 

Ministerstwo Skarbu Państwa zwróciło się do wiodących giełd amerykańskich i europejskich 

z zaproszeniem do złożenia oferty na zakup ponad 50% akcji GPW. Uważamy, że taka 

strategia prywatyzacji niesie ze sobą znaczne ryzyka a jej realizacja może przynieść efekty 

odwrotne od oczekiwanych.  

 

Z deklaracji MSP  wynika, że sprzedaż strategicznego pakietu GPW ma się wiązać z 

uzyskaniem wiążącej deklaracji, iż inwestor będzie realizował strategię rozwoju GPW 

zaakceptowaną przez MSP. To ambitne założenie, które może okazać się trudne do 

wyegzekwowania. Polskie przykłady sprzedaży istotnych spółek finansowych i 

przemysłowych inwestorom strategicznym dowodzą, że praktycznie w żadnym wypadku nie 

udało się takiego zamiaru zrealizować. Jak słusznie zauważył Jacek Jonak w artykule „Nie 

wystarczy sprzedać GPW za dobrą cenę” (Rzeczpospolita, 13 lutego 2009), w przypadku 

sprzedaży pakietu kontrolnego inwestorowi strategicznemu nie da się w drodze zapisów w 

umowie prywatyzacyjnej skutecznie zabezpieczyć autonomii i rozwoju GPW na okres 

przekraczający trzy lub pięć lat. Inwestorzy koniec końców i tak robią to, co uważają za 

opłacalne i słuszne z punktu widzenia własnej perspektywy. I nie należy się temu dziwić – 

takie jest święte prawo kogoś, kto wykłada pieniądze na nabywane aktywa. Ponadto, 

instytucje rynku kapitałowego na świecie podlegają obecnie istotnym zmianom, często o 

rewolucyjnym charakterze i wybór właściwego partnera jest w obecnym okresie obarczony 

większymi niż zwykle ryzykami.  

 

Z perspektywy Nowego Jorku, Londynu czy Frankfurtu atrakcyjne i opłacalne będzie przede 

wszystkim przejęcie największych spółek na własną platformę obrotów i skierowanie na nią 

kapitałów polskich inwestorów instytucjonalnych. Szyld GPW  może stać się wyłącznie 

punktem kontaktowym dla głównego pakietu. Trzeba się liczyć z tym, że inwestor 

strategiczny może nie być zainteresowany sponsorowaniem inicjatyw związanych z rozwojem 

rynku alternatywnego dla spółek o niskiej kapitalizacji i niewielkich obrotach, czy też 

działaniami mającymi doprowadzić do uruchomienia w Polsce rynku obligacji 

korporacyjnych. 
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To, co racjonalne i opłacalne z punktu widzenia właścicieli wielkiej międzynarodowej giełdy, 

niekoniecznie musi być racjonalne z punktu widzenia polskiej gospodarki. Dla polskiej 

gospodarki ważne jest bowiem, by giełda była łatwo dostępna dla polskich przedsiębiorstw i 

inwestorów, i by Warszawa była faktycznym centrum obrotu akcjami jak i obligacjami 

krajowych firm.  

 

W naszym wspólnym interesie jest to, aby strumień przymusowych oszczędności 

emerytalnych napływających co miesiąc do Otwarty Funduszy Emerytalnych mógł poprzez 

GPW skutecznie finansować rozwój polskiej gospodarki. 

  

 W Polsce istnieje dynamiczny sektor prywatny, lecz jak wszędzie, ograniczenia w dostępie 

do kapitału stanowią barierę w rozwoju wielu małych i średnich firm. Dlatego powinniśmy 

myśleć o rozwiązaniach instytucjonalnych, które ułatwią takim firmom dostęp do niego. 

Zwiększą się dzięki temu szanse, że wśród  setek tysięcy przedsiębiorców znajdą się tacy, 

którym uda się rozwinąć swój biznes wielką skalę i doczekamy się polskich marek o takim 

sile jak fińska „Nokia” czy amerykański „Google”. Na ten aspekt rozwoju rynku zwracał 

ostatnio uwagę Ludwik Sobolewski w artykule „Małe jest piękne” (Rzeczpospolita, 4 czerwca 

2009r.). 

 

Ponadto, posiadanie silnego centrum finansowego we własnym kraju ma naszym zdaniem 

istotną wartość cywilizacyjną. Warto zauważyć, że różnorodne inicjatywy kreowane przez 

GPW lub realizowane z jej aktywnym udziałem przyczyniły się do tworzenia standardów 

rynku, w tym standardów ładu korporacyjnego, rozwoju różnych instrumentów finansowych, 

upowszechniania wiedzy o rynku kapitałowym, aktywizacji zawodowej wielu młodych ludzi. 

To wszystko, oparte na solidnym fundamencie dobrze funkcjonującego mechanizmu 

przeprowadzania i rozliczania transakcji, sprawia, iż Warszawa stała się ważnym i silnym 

centrum finansowym. Tak być powinno nadal. Trzeba podjąć działania, by cel taki 

zrealizować, a nie rezygnować z niego  a priori. 

 

 

Jak inaczej można sprywatyzować GPW? 

 

Uważamy, że GPW należy sprywatyzować tak, by Giełda stała się niezależna od Skarbu 

Państwa i została poddana kontroli prywatnych inwestorów, lecz z wyłączeniem możliwości 

nabycia większościowego pakietu przez inwestora strategicznego. Uważamy, że aby proces 

ten przebiegł skutecznie kapitał Giełdy powinno się przedtem obniżyć. Giełda posiada 

kilkaset milionów złotych ulokowanych w inwestycjach finansowych i środkach płynnych.  

Przychody z inwestycji finansowych ułatwiają GPW utrzymywanie zbędnej infrastruktury i 

nadmiernego zatrudnienia.. Giełda powinna pozbyć się większości lokat finansowych oraz 

dokonać restrukturyzacji w celu obniżenia kosztów działalności. Kapitał GPW powinien 

zostać obniżony poprzez wypłatę dywidendy lub umorzenie części akcji będących w 

posiadaniu Skarbu Państwa. To pozwoliłoby obniżyć „barierę dostępu” do tej prywatyzacji 

dla inwestorów krajowych. Część środków z umorzenia powinna wpłynąć do budżetu 

państwa. Pozostała część mogłaby zostać przeznaczona na fundację rozwoju rynku 

kapitałowego. Pamiętajmy bowiem, że zatrzymane zyski GPW powstały w głównej mierze z 

opłat uczestników rynku. Fundacja ta mogłaby finansować konkretne przedsięwzięcia służące 

temu, by rynek kapitałowy mógł wypełniać swoją rolę wobec polskiej gospodarki. Idea 

powstania takiej fundacji powstała na GPW po przyjęciu Agendy Warsaw City 2010 jako 

jeden z instrumentów jej realizacji. 
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Do kogo powinny trafić akcje GPW 

 

Akcje GPW winny przede wszystkim być notowane na niej samej. Inwestycja w Giełdę, jak 

pokazują jej historyczne wyniki, może być bardzo atrakcyjna dla inwestorów giełdowych. 

Pakiet maksymalnie 20% mógłby być ewentualnie sprzedany inwestorowi branżowemu, jeśli 

pozwoliłoby to na dołączenie GPW do jednego z globalnych aliansów giełdowych, ale bez 

ryzyka utraty własnej tożsamości i możliwości realizacji własnej ścieżki rozwoju. Część akcji 

w ramach oferty publicznej (40%) mogłaby być skierowana do polskich inwestorów 

instytucjonalnych i pośredników rynku (OFE, fundusze inwestycyjne, domy maklerskie). Na 

tę ofertę powinny pozytywnie zareagować w szczególności OFE, które Minister SP 

Aleksander Grad zachęcał ostatnio do aktywnego udziału w ofertach prywatyzacyjnych. 

Reszta akcji zostałaby udostępniona  zainteresowanym inwestorom giełdowym. Wszystkich 

inwestorów obowiązywałoby statutowe ograniczenie maksymalnej wielkości pojedynczego 

pakietu na poziomie 20%.  
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