
Oświadczenie złożone 

przez senatora Grzegorza Biereckiego 

na 57. posiedzeniu Senatu 

w dniu 3 lipca 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka 

Szanowny Panie Ministrze! 

W związku z pojawiającymi się publicznie informacjami o tym, że już ponad 34% obligacji Skarbu Pań-

stwa (ich równowartość to obecnie ponad 193 miliardy zł) znajduje się w rękach inwestorów zagranicznych, 

oraz pojawiającymi się bulwersującymi rynek finansowy w Polsce oraz opinię publiczną informacjami o 

przebiegu kolejnych emisji obligacji Skarbu Państwa denominowanych w walutach obcych przez Minister-

stwo Finansów oraz o tym, że w znacznym stopniu eliminowany lub blokowany jest udział w nich krajowych 

inwestorów finansowych i że zawyżane są spready walutowe, czym naraża się Skarb Państwa na dodatkowe 

znaczące koszty, zwracam się do Pana Ministra Finansów Mateusza Szczurka z następującymi pytaniami i 

prośbą o odpowiedź. 

1. Dlaczego polscy obywatele i polskie instytucje finansowe są w znacznym stopniu pozbawiani możliwo-

ści (lub ogranicza się im tę możliwość) nabywania od Skarbu Państwa obligacji denominowanych w walu-

tach obcych mimo znaczącego popytu ze strony wspomnianych podmiotów? 

2. Ile emisji i na jaką łączną kwotę euroobligacji, obligacji dolarowych oraz we franku szwajcarskim i je-

nie miało miejsce w latach 2007–2013? Ile jeszcze emisji tego typu jest planowanych do końca roku? 

3. Czy przydział obligacji denominowanych w walutach obcych budził, w ocenie Ministerstwa Finansów, 

w minionych latach kontrowersje na polskim rynku finansowym, a jeśli tak, to jakiego były one rodzaju? 

4. Czy redukcja zapisów na emisje obligacji dolarowych oraz w innych walutach dla polskich podmiotów 

finansowych była często stosowana, a jeśli tak, to kiedy to miało miejsce? 

5. Jakie banki w latach 2008–2014 przeprowadzały sprzedaż obligacji Skarbu Państwa denominowanych 

w walutach obcych i jaki był z tego tytułu koszt dla Skarbu Państwa? 

6. Czy jest prawdą, że obecny minister finansów Mateusz Szczurek jeszcze jako główny ekonomista ING 

BSK uważał za bulwersujące, że dochodowość obligacji dolarowych emitowanych przez Skarb Państwa, w 

których preferowano podmioty zagraniczne, ustalano na zbyt wysokim poziomie? 

7. Czy nadal istnieje zjawisko dyskryminowania krajowych inwestorów finansowych w nabywaniu obli-

gacji Skarbu Państwa w walutach obcych poprzez sposób przeprowadzenia zapisów na wspomniane obligacje 

oraz ich alokacji? 

8. Czy stosowane obecnie procedury emisji obligacji walutowych uległy zmianie i czy nadal zdarzają się 

sytuacje, w których emisje obligacji denominowanych w obecnych walutach są plasowane taniej ze względu 

na ograniczanie liczby chętnych ze strony podmiotów finansowych działających na polskim rynku? 

9. Czy Ministerstwo Finansów planuje zaoferowanie na wielką skalę możliwości sprzedaży obligacji wa-

lutowych Skarbu Państwa obywatelom polskim i zaoferowanie im podobnych warunków finansowych, w 

tym oprocentowania, jakie obecnie proponuje się grupom i instytucjom finansowym z zagranicy? 

10. Czy Ministerstwo Finansów nie obawia się, że po obecnych zawirowaniach politycznych i wypowie-

dziach prezesa NBP Marka Belki związanych z tak zwaną „aferą taśmową” mogą nam grozić działania spe-

kulacyjne na polskich obligacjach, wzrost kosztów obsługi z tego tytułu, a w ostatecznej konsekwencji – na-

wet gwałtowany odpływ kapitału zagranicznego z polskiego rynku obligacji Skarbu Państwa? 

Grzegorz Bierecki 

 


