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Udziałowcy otrzymują dywidendę, lecz jej wypłata zależy od 
wypracowania czystego zysku i podjęcia stosownej uchwały 
o jego podziale. Natomiast zaciągnięcie zobowiązania wiąże się 
zarówno z obowiązkiem jego spłaty, jak również dokonywania 
świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych na rzecz wierzycieli 
bez względu na wynik finansowy. 

Finansowanie długiem nie powoduje rozwodnienia ka-
pitału, co jest niewątpliwą jego zaletą. Spółka korzysta z tar-
czy podatkowej i dzięki dźwigni finansowej ulega poprawie 
wskaźnik zysku netto przypadającego na akcję lub udział. 
Struktura właścicielska pozostaje niezmieniona, a wierzyciele 
nie powiększają grona właścicieli spółki – w konsekwencji nie 
zyskują uprawnień do dywidendy i prawa głosu na walnym 

zgromadzeniu. W większości przypadków nie mają istotnego 
wpływu na zarządzanie. Kapitał dłużny jest zazwyczaj tańszy 
w porównaniu z właścicielskim. Należy dodać, że wierzyciele 
mają pierwszeństwo przed akcjonariuszami w podziale mająt-
ku w razie likwidacji spółki. Korzystanie z długu powoduje 
jednak wzrost ryzyka finansowego, które z pełną brutalnością 
materializuje się w trudnych okresach życia firmy.

Źródłem kapitału dłużnego może być pożyczka, kredyt 
bankowy lub emisja dłużnych papierów wartościowych. 

Elementarz obligacji
Obligacja jest dłużnym papierem wartościowym, będącym 

dowodem zaciągnięcia pożyczki. Emitent obligacji, będący 

Jan Mazurek 

Przedsiębiorstwo ma do dyspozycji dwa źródła finansowania. 
Pierwsze to kapitał właścicielski pochodzący od akcjonariuszy lub 
wspólników, niepodlegający zwrotowi. Drugim jest zaciągnięcie 
zobowiązania. Każde ze źródeł kapitału ma swoją cenę. 

Kapitał 
poprzez obligacje

Porównanie finansowania obligacjami i kredytem bankowym

obligacje kredyt bankowy

Wielu dawców kapitału, których nawet niewielkie udziały two-
rzą w sumie wysokie kwoty. Emitent unika skomplikowanych 
procedur bankowych.

Jeden pożyczkodawca. Limity zaangażowania banku mogą 
ograniczyć wielkość kredytu. Skomplikowane procedury ban-
kowe.

Emitent ustala oprocentowanie obligacji w tym długość okre-
sów odsetkowych. 

Wysokość oprocentowania, sposób jego ustalania i harmo-
nogram spłat rat określa bank. Kredytobiorca ma ograniczony 
wpływ na jego decyzję. 

Emitent ustala sposób zabezpieczenia obligacji. Może również 
wyemitować obligacje częściowo zabezpieczone lub niezabez-
pieczone. 

Bank decyduje o rodzaju zabezpieczenia i jego wielkości. Naj-
częściej żąda zabezpieczenia o wartości znacznie przewyższają-
cej kwotę kredytu. 

Emitent najpierw spłaca odsetki a kapitał w dniu wykupu obli-
gacji. Obciążenia przez okres trwania finansowania są niskie.

Spłata zobowiązania odbywa się w postaci rat kapitałowo-od-
setkowych. Obciążenie kredytobiorcy jest wysokie jeszcze w 
okresie realizacji projektu. 

Emitent ponosi koszty związane z emisją oraz ewentualnym 
wprowadzeniem ich do obrotu. 

Bank pobiera prowizje i opłaty. Do tego należy dodać koszty 
ustanowienia zabezpieczeń. 

Publiczna promocja emitenta, jeżeli obligacje są notowane na 
Catalyst. 

Nigdy nie ma publicznej promocji kredytobiorcy. 

Koszt kapitału z obligacji jest wyższy od kosztu kredytu. Koszt kapitału z kredytu jest niższy niż koszt  kapitału pozyska-
nego z emisji obligacji.

Źródło: Opracowanie własne.
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dłużnikiem, zobowiązuje się wobec po-
siadaczy obligacji, czyli wierzycieli, do 
zwrotu pożyczonej kwoty oraz spełnie-
nia określonego świadczenia będącego 
wynagrodzeniem za pożyczone pienią-
dze. Zazwyczaj ma ono charakter pie-
niężny, lecz może mieć również formę 
niepieniężną. Świadczeniem pieniężnym 
są okresowo wypłacane odsetki (obliga-
cje zwykłe) lub dyskonto przy sprzeda-
ży obligacji (obligacje zerokuponowe). 
Oprocentowanie może być stałe lub 
zmienne.

Obligacje o oprocentowaniu sta-
łym to takie, dla których odsetki są 
ustalone w takiej samej wysokości we 
wszystkich okresach odsetkowych. 
Taka forma oprocentowania przyniesie 
emitentowi dodatkowe korzyści, jeżeli 
nastąpi wzrost rynkowych stóp procen-
towych.

W przypadku obligacji o oprocento-
waniu zmiennym odsetki są ustalane od-
rębnie w każdym okresie odsetkowym 
i stanowią sumę bazy i marży. Bazą jest 
zazwyczaj wskaźnik rynkowego kosztu 
pieniądza lub zmian cen (WIBOR, ren-
towność bonów skarbowych, inflacja). 
Marża odzwierciedla premię za ryzyko 
i stanowi zachętę dla potencjalnych na-
bywców obligacji. Dla emitenta opro-
centowanie zmienne okaże się szcze-
gólnie korzystne, jeżeli nastąpi spadek 
rynkowych stóp procentowych.

Świadczeniem niepieniężnym może 
być prawo do zamiany obligacji na ak-
cje emitenta (obligacje zamienne) lub 
pierwszeństwo objęcia kolejnych emisji 
obligacji. Obie formy świadczeń mogą 
występować jednocześnie. Zatem obli-
gacje zamienne są oprocentowane, lecz 
z reguły niżej niż obligacje zwykłe, a to 
ze względu na prawo nabycia w przy-
szłości akcji emitenta. 

Okres, na jaki są emitowane obli-
gacje, ustala emitent w zależności od 
planowanych wydatków. W Polsce 
większość emisji dokonywanych przez 
przedsiębiorstwa jest zaplanowana na 

okres nie dłuższy niż trzy lata. Inwesto-
rzy wolą wybierać papiery o krótszym 
terminie, co zmniejsza ryzyko finanso-
we – ma to znaczenie szczególnie przy 
pogarszającej się koniunkturze gospo-
darczej. W przypadku banków okresy 
zapadalności obligacji są dłuższe.

Inwestowanie w obligacje nie 
jest pozbawione ryzyka, zatem – aby 
zwiększyć atrakcyjność emisji – emi-
tent może ustanowić zabezpieczenia 
w postaci hipoteki na nieruchomo-
ściach lub zastawu na ruchomościach, 
albo poręczenia osób trzecich. Im wyż-
szy poziom zabezpieczeń, tym niższe 
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Źródło: Opracowanie własne.
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oprocentowanie może być zaakceptowane przez nabywców 
obligacji. Zatem sposobem na obniżenie kosztów pozyska-
nia kapitału dłużnego jest ustanowienie solidnych zabezpie-
czeń obligacji. 

Dla zwiększenia poziomu zaufania inwestorów spółka 
może zlecić wykonanie oceny ratingowej ryzyka związanego 
z obligacjami i emitentem. Jest to jednak kosztowne przedsię-
wzięcie i stosowane przez dużych emitentów.

Emisje obligacji
Do emisji obligacji są uprawnione m.in. spółki kapitałowe 

(akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością) oraz spółki ko-
mandytowo-akcyjne. Emisja może być przeprowadzona w dro-
dze oferty niepublicznej lub publicznej.

Oferta niepubliczna, czyli prywatna, polega na skierowa-
niu propozycji nabycia obligacji do co najwyżej 99 imiennie 
wskazanych osób. W tym celu winien być sporządzony doku-
ment określający warunki emisji oraz informacje o emitencie 
i obligacjach. Dla małych i średnich podmiotów taka emisja 
może wystarczyć na zaspokojenie potrzeb finansowych, a także 
stać się motorem dalszego rozwoju.

W okresie od dokonania emisji do czasu całkowitego wy-
kupu obligacji emitent jest zobowiązany do udostępniania ob-
ligatariuszom rocznych sprawozdań finansowych wraz z opinią 
biegłego rewidenta. W przypadku skierowania obligacji do ob-
rotu na publicznym rynku dłużnych papierów wartościowych 
Catalyst katalog i częstotliwość obowiązków informacyjnych 
są szersze. 

Dokument określający warunki emisji niepublicznej nie 
podlega wymogowi zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru 
Finansowego. W ten sposób można pozyskać finansowanie 
w stosunkowo krótkim czasie i przy niskich kosztach i proce-
durach organizacyjnych. Jeżeli obligacje nie mają formy doku-
mentu, a emitent rezygnuje lub odkłada decyzję o skierowaniu 
ich do notowań na Catalyst, obligatariusze wraz z przypadają-
cymi im liczbami obligacji nieposiadającymi formy dokumentu 
winni być zarejestrowani przez uprawniony podmiot – dom 
maklerski lub bank. Wówczas wypłaty odsetek, wykup i płat-
ności podatków od zysków kapitałowych są realizowane za 
pośrednictwem tego podmiotu.

Większe możliwości pozyskania kapitału dłużnego daje 
oferta publiczna, gdzie propozycja nabycia jest skierowana do 
co najmniej 100 osób lub nieoznaczonego adresata. 

Taka oferta wymaga sporządzenia publicznego dokumentu 
informacyjnego, tj. prospektu emisyjnego zgodnie z rozporzą-
dzeniem nr 809 Komisji Europejskiej lub dla mniejszych emisji 
memorandum informacyjnego, którego formę i zakres reguluje 
rozporządzenie ministra finansów. Taki dokument winien być 
zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i udostęp-
niony publicznie. Oferta publiczna może być przeprowadzo-
na tylko i wyłącznie za pośrednictwem domu maklerskiego 
pełniącego funkcję oferującego. Procedura jest bardziej kosz-
towna niż w przypadku oferty niepublicznej i może zająć kilka 
miesięcy, nawet pół roku.

Przed rozpoczęciem oferty publicznej emitent jest zobo-
wiązany zawrzeć umowę z Krajowym Depozytem Papierów 
Wartościowych o rejestrację obligacji w depozycie.

Polski rynek
W przeciwieństwie do rozwiniętych krajów, polski rynek 

obligacji trwał wiele lat w marazmie. Przedsiębiorcy chętniej 
korzystali z finansowania bankowego niż z emisji dłużnych pa-
pierów wartościowych. 

Ta sytuacja jednak zmienia się. W okresie ostatnich trzech 
lat wartość rynku obligacji przedsiębiorstw wzrosła o blisko 
160 proc., osiągając poziom 31,4 mld zł, wynika z danych 
Fitch Polska opublikowanych na koniec 2012 r. Głównymi 
przyczynami przeobrażeń było zaostrzenie polityki kredytowej 
banków, wzrost świadomości w zakresie alternatywnych form 
finansowania, jak również powstanie zorganizowanego rynku 
obrotu dłużnymi instrumentami wartościowymi – Catalyst. 
W lutym 2013 r. na Catalyst były notowane obligacje około 
120 przedsiębiorstw.  n
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JAN MAzurek – ekspertem Business Centre Club  
ds. rynku kapitałowego. Posiada licencję maklera 
papierów wartościowych oraz certyfikat doradcy 
w Alternatywnym Systemie Obrotu rynku NewConnect.

IInwestowanie w obligacje nie
jest pozbawione ryzyka, zatem – aby
zwiększyć atrakcyjność emisji – emitent 
może ustanowić zabezpieczenia w 
postaci hipoteki na nieruchomościach 
lub zastawu na ruchomościach, albo 
poręczenia osób trzecich.


