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Wstęp
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie miała już swój „srebrny” 

jubileusz, w ramach którego starano się mówić i pisać o tej instytucji 
w samych superlatywach. Rozwój jej jest dynamiczny. Dynamika ta jest 
szczególnie widoczna w rozwiązaniach technologicznych i organizacyj-
nych funkcjonowania wskazanej instytucji. Wprowadzono między innymi 
bardzo wydajny i nowoczesny system notowań giełdowych, stworzono 
grupę kapitałową, zainicjowano i rozwinięto notowania derywatów, 
zaczęto upowszechniać krótką sprzedaż, wzbogacono możliwości anali-
tyczne przez szeroką strukturalnie grupę indeksów giełdowych.

Wskaźniki funkcjonowania giełdy należy rozpatrywać dualnie. Kapi-
talizacja GPW systematycznie wzrasta. Składają się na to wzrosty cen 
rynkowych walorów, ale także debiuty spółek. Odmienne opinie dotyczą 
rozwoju płynności giełdy. Wydaje się, że jest ona niewystarczająca, co 
znajduje odbicie w niskich wolumenach obrotu. Wysoka wartość obrotów 
giełdowych umożliwia spełnianie przez opisywaną instytucję nałożonych 
na nią zadań oraz funkcji.

Interesujące wydają się rozważania dotyczące „pierwotnych” wyznacz-
ników płynności giełdy. Należy je zaliczyć do fundamentu budującego 
rozwój instytucji. Wzmiankowany fundament to przede wszystkim wolne 
kapitały pieniężne oraz stosunek potencjalnych inwestorów do ryzyka. 
Wydaje się, że są to jedne z podstawowych powodów niskiej płynności 
rodzimego parkietu. Stąd celem artykułu jest przybliżenie współzależno-
ści między dochodem zaoszczędzonym gospodarstw domowych, który 
w części może stać się kapitałem pieniężnym, a płynnością Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie, z uwzględnieniem subiektywizmu decyzji 
alokacyjnych.

Podstawową metodą badawczą opracowania jest analiza opisowa oraz 
analiza przyczynowo-skutkowa z elementami statystyki opisowej.
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Tematykę artykułu ograniczono do giełdowego rynku polskich akcji 
w latach 2010–2016. We wskazanym zakresie czasowym mieszczą się dzia-
łania GPW mające na celu zwiększenie płynności obrotu. 

1. Funkcje giełd pieniężnych
Giełda pieniężna, potocznie nazywana giełdą papierów wartościowych, 

jest instytucją, która koncentruje w rozwiniętych gospodarkach gros obro-
tów kapitałem pieniężnym. Stanowi ona rodzaj rynku formalnego. Wynika 
z powyższego, że jej działalność jest ograniczona regulaminem, a zebrania 
kupujących i sprzedających odbywają się regularnie w określonym czasie 
i miejscu.

Definicję giełdy pieniężnej konstytuują jej cechy. Pierwsza z nich określa, 
że przedmiotem obrotu giełdowego są zamienne papiery wartościowe. Ich 
znamienną cechą jest wzajemna zamienialność bez żadnej straty. Doku-
menty takie noszą miano walorów. Kolejna cecha wskazuje, że giełdy 
należy łączyć z określonym miejscem, odpowiednią strukturą organiza-
cyjną i infrastrukturą techniczną [Dębski, 2016]. Istotne jest również to, 
że handel giełdowy odbywa się według określonych zasad zawartych 
w regulaminie giełdy, w odpowiednich przepisach prawa oraz prawach 
zwyczajowych (uzansach) przyjętych jako obowiązujące na danym rynku.

Nie bez znaczenia dla definicji giełdy jest kształtowanie się cen transak-
cji w sposób wolnorynkowy, w drodze samodzielnego aktu, na zasadzie 
spotkania się podaży z popytem. Właśnie ustalanie cen papierów warto-
ściowych, dopuszczonych do obrotu giełdowego, stanowi podstawowe 
zadanie giełdy pieniężnej. Czynność ta jest realizowana przez tę instytucję 
dzięki stałej koncentracji podaży i popytu na walory.

Spośród wielu wymienianych funkcji giełd dwie zasadnicze zamykają 
się w stwierdzeniu, że zapewniają one wolny obrót kapitałami pienięż-
nymi oraz stanowią miejsce finansowania nowych przedsięwzięć inwe-
stycyjnych. Z tych pierwotnych zadań wynikają następne funkcje, będące 
pochodnymi wymienionych.

Z makro- i mikroekonomicznego punktu widzenia giełda umożliwia 
efektywny transfer kapitału dzięki utrzymaniu płynności walorów, tj. 
możliwości transformacji wierzytelności finansowej na formę najbardziej 
płynną, czyli pieniądz, bądź też zamiany jednych walorów na inne. Opi-
sywane operacje przyczyniają się do wzrostu liczby i wielkości transakcji. 
Na tak zdefiniowaną płynność istotny wpływ wywiera ilość papierów 
wartościowych dopuszczonych do notowań, ich rodzaj, a także przejrzyste 
upowszechnianie informacji giełdowych kierowanych do szeroko pojętej 
publiczności. Ostatnim warunkiem oddziaływającym na płynność lokat 
giełdowych jest zapewnienie bezpieczeństwa obrotu, które ma upewnić 
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inwestora o prawidłowym dokonywaniu transakcji na giełdzie. Z tego 
powodu państwo sprawuje nadzór nad rynkiem papierów wartościowych, 
wprowadzając regulacje prawne oraz powołując odpowiednie instytucje 
nadzorczo-rozliczeniowe.

Kolejnym zadaniem giełdy jest alokacja kapitału, który może być inwe-
stowany na giełdzie bądź w alternatywny, atrakcyjniejszy dla publiczności 
sposób.

Giełda przyczynia się również do mobilizacji kapitału, co oznacza, 
że tezauryzowany pieniądz może być „uruchomiony” na zakup walo-
rów. Funkcja mobilizowania kapitału nazywana jest inaczej handlową 
[Gruszczyńska-Brożbar, 2002]. Wynika to z konstatacji, że istnieje ścisła 
współzależność między takową a dokonywaniem transakcji papierami 
wartościowymi. Istotny wpływ na spełnienie funkcji handlowej wywiera 
motyw spekulacyjny. Hipoteza ta oparta jest na przypuszczeniu, że trans-
akcje kupna-sprzedaży nie muszą być zawierane w celu zagospodarowania 
czasowo wolnych funduszy, ale mogą służyć realizacji zysku na różnicy 
kursowej. Giełda umożliwia więc przeprowadzanie transakcji spekulacyj-
nych. Przyczyną ich finalizowania są najczęściej wąskie analizy informacji 
cząstkowych bądź pogłoski.

Giełda, według wybranych ekonomistów, jest barometrem gospodarki, 
czyli odzwierciedla jej kondycję. Praktyka rynku pozwala poczynić obser-
wację, z której wynika, że instytucja ta jest barometrem gospodarek, ale 
− jak się wydaje − rozwiniętych, a najczęściej wiodącej [Gruszczyńska-
-Brożbar, 2017].

2. Kapitały pieniężne i subiektywizm decyzji alokacyjnych jako 
pierwotne uwarunkowania płynności giełdowej

Zaangażowanie kapitałowe podmiotu w alokację za pośrednictwem 
giełdowego rynku akcji uzależnione jest od wielu czynników. Autorka 
opracowania określa je jako wewnętrzne bądź konieczne i zewnętrzne. 
Do pierwszych z nich zaliczono samo posiadanie kapitałów pieniężnych, 
a także stosunek podmiotu do ryzyka, umożliwiający wejście na giełdę. 
Jeżeli zostaną one spełnione, wówczas alokujący podejmuje decyzję o zaku-
pie walorów w oparciu o analizę źródeł ich ryzyka i różnych metod ana-
litycznych. Istotne wydają się także czynniki behawioralne, do których 
już od lat 50. ubiegłego stulecia zaliczano snobizm, zwyczaj, tradycję, 
naśladownictwo, „wyczucie sytuacji” itp. [Robinson, 1958]. Jak wcześ-
niej wzmiankowano, uwagę badawczą postanowiono skoncentrować na 
wyznacznikach koniecznych (wewnętrznych).

Odniesieniem do określenia kapitału jest dochód, będący wartościo-
wym efektem gospodarowania. W niniejszym opracowaniu postanowiono 
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zdefiniować go jako strumień wartości przypływający do gospodarującego 
podmiotu w określonym czasie. Pojęcie strumienia wprowadzono do nauk 
ekonomicznych na określenie przepływu wartości w czasie. Elementami 
składowymi tak pojmowanego strumienia jest zasób wartości, ruch i czas. 
Dochód jest więc kategorią dynamiczną i podlega wielu dezagregacjom 
w zależności od przyjętego kryterium podziału.

Drugim istotnym wyznacznikiem przybliżającym do pojęcia kapitału 
jest majątek. Majątek różni się od dochodu innym powiązaniem z momen-
tem czasu, ponieważ nie jest to strumień wartości, lecz stan tego strumienia 
w ściśle określonym czasie. Majątek jest więc traktowany w kategoriach 
zasobu. Ta część majątku, która przeznaczona jest do przynoszenia stru-
mienia nowych wartości, nazywana jest kapitałem [Hicks, 1978].

Kapitał w naukach ekonomicznych rozpatrywany jest dualnie. Wybrani 
ekonomiści postrzegają go w kategoriach rzeczowych. Zaś inni jako fun-
dusz, jako prawo do rozdysponowania go w aktywa i otrzymywania 
z niego dochodu. Pierwszych zalicza się do tzw. materialistów. Z kolei 
drugich do „funduszowców” [Blaug, 1995]. Treści artykułu osadzone są 
w funduszowym podejściu do pojęcia kapitału. Kapitałem jest więc także 
lokata jednodniowa, tygodniowa i miesięczna. Zaliczane są one do rynku 
kapitałów pieniężnych. Klasyfikacja ta nie ma charakteru technicznego, 
rozdzielającego kapitały ze względu na czas trwania lokaty, lecz charakter 
funkcyjny. Funkcją kapitału jest przynoszenie strumienia nowych wartości.

Kapitał należy do pojęć dynamicznych i przyjęcie go w takiej formule 
do wyodrębniania struktur rynkowych pozwala wydzielić z rynku kapi-
tałowego rynek kapitałów rzeczowych oraz rynek kapitałów pieniężnych. 
Pierwszy z nich ma charakter zasobowy, zaś drugi strumieniowy.

Rynek kapitałów pieniężnych dzieli się na rynek krótkoterminowych 
kapitałów pieniężnych, potocznie nazywany pieniężnym, oraz na rynek 
długoterminowych kapitałów pieniężnych, określany w nazewnictwie 
anglosaskim jako inwestycyjny [Darst, 1981]. Instytucją tego rynku jest 
giełda, za której pośrednictwem następuje zamiana wolnych kapitałów 
pieniężnych w kapitały związane, np. akcyjne, obligacyjne.

Wejście na rynek kapitałów pieniężnych możliwe jest, gdy jednostka 
posiada wolne kapitały pieniężne, tj. środki, które może przeznaczyć do 
przynoszenia strumienia nowych wartości, stąd konieczne wydaje się 
rozpatrzenie składników dochodów osobistych alokujących. Dyspozy-
cyjne dochody osobiste stanowią różnicę między dochodami osobistymi 
a płatnościami podatkowymi i niepodatkowymi. Pierwsza wynikająca 
z tego równania zależność informuje, że dochody do dyspozycji wzrosną, 
jeżeli będą podlegać aprecjacji dochody osobiste bądź (i) obniżone zostaną 
płatności podatkowe i niepodatkowe. Tematyka artykułu nie obliguje do 
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poszerzenia tej tematyki, tym bardziej że osadzona jest ona w skompliko-
wanej materii mechanizmu funkcjonowania gospodarki i podziału dochodu 
narodowego. Uwagę analityczną postanowiono ukierunkować na podział 
dyspozycyjnych dochodów osobistych ze względu na sposób ich wykorzy-
stania. Wydziela się wówczas składniki jego sumy, czyli dochód skonsu-
mowany i dochód zaoszczędzony. Wynika z tej zależności, że oszczędności 
pojawiają się wówczas, gdy podmiot nie „przejada” całych dochodów 
dodatkowo, nie zadłuża się, co powoduje kreację oszczędności ujemnych.

Literatura przedmiotu wskazuje na wielorakość wyznaczników oszczęd-
ności, począwszy od tych, które opisywali klasycy, uważający, że wzmian-
kowany poziom uzależniony jest od stopy procentowej, a zależność ta jest 
wprost proporcjonalna, aż po teorie oparte na efekcie bogactwa, inflacji, 
stałych niepewnych dochodów. Należy jednak zauważyć, że wiodącym 
czynnikiem mającym bezpośredni wpływ na wartość oszczędności jest 
wyznacznik dochodowy. Propagatorem takiej tezy był J.M. Keynes, któ-
rego spostrzeżenia znalazły konsensus wśród większości ekonomistów. 
Według tej teorii oszczędności rosną wraz z dochodem, co sprowokowało 
do konstatacji, że bogaci oszczędzają więcej [Keynes, 1956].

Spełnienie pierwszego z warunków koniecznych pozwala skoncentro-
wać uwagę na drugim z nich. Wyznacznik ten osadzony jest w subiekty-
wizmie decyzji alokacyjnych. Zagadnienie to powiązane jest z wyborami 
dokonywanymi w warunkach niepewności. Uważa się, że pojęcie uży-
teczności wywodzi się z teorii konsumpcji, w rzeczywistości towarzyszy 
ono wszędzie tam, gdzie występuje akt wyboru. Ten fakt wyboru jest 
stwierdzeniem użyteczności, a towarzysząca temu wyborowi preferencja 
psychiczna jest użytecznością [Taylor, 1947]. Oznacza to, że stwierdzeniem 
użyteczności jest kupno bądź sprzedaż waloru, a cały niekiedy skompli-
kowany proces decyzyjny wynika z wyobrażenia użyteczności aktywa 
(np. predykcji stopy zwrotu).

Użyteczności nadaje się cechy względności, relatywizmu, subiektywi-
zmu, a że wyobrażenie o niej następuje przed podjęciem wyboru, to uważa 
się, że jest ona preferencją [Taylor, 1947].

Kontynuując wątek wyborów dokonywanych w warunkach niepew-
ności, należy stwierdzić, że analizowane są różne funkcje użyteczności. 
Ekonomiści dyskutują o funkcji użyteczności bogactwa, pieniądza, inwe-
stycji, ale także stopy zwrotu [Haugen, 1996].

Jedną z cech funkcji użyteczności, rozważanej w warunkach niepewno-
ści, jest jej malejąca użyteczność krańcowa. Nie przysparza ona kłopotów 
„diagnostycznych” w ramach analizy preferencji w warunkach pewno-
ści, czyli na rynku dóbr konsumpcyjnych. Zjedzenie kolejnych czekolad 
przynosi coraz mniejsze zadowolenie z konsumpcji dodatkowej tabliczki. 
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Natomiast trudno sobie wyobrazić, znamienne dla kryteriów wyboru 
w warunkach niepewności, coraz mniejsze zadowolenie z dodatkowych 
przyrostów bogactwa bądź też stopy zwrotu z waloru. Niestety inwestor, 
który chce aprecjonować swoje dochody przy określonym poziomie kapita-
łów, musi ponosić ryzyko. Stąd w jego subiektywnych kryteriach wyboru 
jest uwzględniona oczekiwana stopa zwrotu i ryzyko jej osiągnięcia [Jajuga, 
Jajuga, 2017]. „Spokojny sen” związany jest z ulokowaniem pieniądza 
na lokacie bankowej. Natomiast wybór rynku akcji, o różnym poziomie 
dyspersji zmian kursów, z podziałem na walory kwalifikowane w świe-
tle drzewa inwestycyjnego od pnia przez gałęzie do bombek, wymaga 
przejścia na coraz wyższe poziomy ryzyka związanego z osiągnięciem 
oczekiwanej stopy zwrotu. Alokujący może akceptować jeszcze wyższe 
ryzyko, podejmując decyzję o wejściu np. na rynek wybranych derywatów.

3. Płynność GPW w Warszawie w świetle warunków 
koniecznych

Funkcjonowanie giełd pieniężnych oraz ich rozwój analizowane są przez 
pryzmat spełnianych przez nie funkcji, czego wyrazem może być wartość 
wskaźników giełdowych. Oprócz mierników znajdujących zastosowa-
nie przy podejmowaniu decyzji alokacyjnych występuje szeroka grupa 
wskaźników informujących o jej znaczeniu w gospodarce. Zaliczyć do 
nich można kapitalizację oraz wartość obrotów. Istotna waga poznawcza, 
oprócz wymienionych, pokładana jest we wskaźnikach koncentracji oraz 
kapitalizacji do PKB (powinna kształtować się powyżej 40%) i płynności. 
Wskaźnik koncentracji informuje o obrotach akcjami pięciu spółek w cało-
ści obrotów. Należy zaznaczyć, że jego wartość przekraczająca 60% może 
zagrozić płynności na rynku giełdowym [Gruszczyńska-Brożbar, 2017]. 
Do pozostałych wskaźników płynności obrotu zalicza się między innymi: 
wartość i wolumen obrotu, liczbę transakcji, wskaźnik obrotów, wskaźnik 
akcji w wolnym obrocie, relację kupna do sprzedaży.

Jednym z najbardziej wiarygodnych mierników rozwoju giełdy jest 
wskaźnik określający stosunek obrotów do kapitalizacji. Obrazuje on szyb-
kość przemieszczeń kapitałowych. Jego znaczenie analityczne w ocenie 
rozwoju giełdy jest zdaniem wielu ekonomistów większe od znaczenia 
wskaźnika kapitalizacji do PKB. Właśnie ten wskaźnik postanowiono 
wykorzystać w celu zdiagnozowania problemu płynności warszawskiego 
parkietu.

Rysunek 1 obrazuje stosunek wartości obrotu do wartości kapitalizacji 
trzech giełd, tj.: GPW w Warszawie, Deutsche Borse oraz giełdy w Irlandii.
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Rysunek 1. Stosunek wartości kapitalizacji do wartości obrotów wybranych 
giełd w latach 2010–2016

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WFE i GPW w Warszawie.

Dobór instytucji wynikał z zaszłości historycznych, w ramach których 
GPW w Warszawie porównywano najczęściej do giełdy w Wiedniu oraz 
Irlandii. Z drugiej zaś strony postanowiono pominąć dwie wiodące giełdy 
światowe, tj. New York Stock Exchange oraz London Stock Exchange, 
z powodu wysokich wartości wskaźników znamiennych dla giełd świa-
towych. Giełda we Frankfurcie nad Menem przechodziła swoje wzloty 
i upadki, ale zdecydowanie jest przykładem giełdy rozwiniętej, umożli-
wiającej płynny obrót instrumentami finansowymi. Stąd średnia wartość 
wskaźnika płynności tej instytucji wyniosła w latach 2010–2016 – 98%. 
Jednocześnie należy stwierdzić, że opisywany miernik kształtuje się często 
w przypadku giełd światowych powyżej 100%.

Średnia wartość wskaźnika dla GPW w Warszawie wyniosła 43%, 
z kolei dla giełdy irlandzkiej 16%. Wynika z tego jednoznacznie, że giełda 
w Warszawie ma problem z płynnością, chociaż znacznie mniejszy aniżeli 
giełda w Irlandii. Opisywany wskaźnik w całym analizowanym okre-
sie oscylował wokół 40%, z wyjątkiem 2011 r. Rok ten należy postrzegać 
pozytywnie, biorąc pod uwagę kierunek zmian wskaźnika na giełdzie 
w Niemczech. Rozwinięte giełdy zwiększają obrót także w czasie złej 
koniunktury. Spadek kapitalizacji prowokuje do podejmowania działań. 
Z jednej strony uaktywniają się inwestorzy chcący sprzedać akcje, zaś inni 
postanawiają je kupić, uważając, że ceny walorów są na tyle atrakcyjne, 
aby dołączyć wybraną spółkę do posiadanego portfela. Podobny kierunek 
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zmian zaobserwowano w 2011 r. na GPW w Warszawie. To jest jedyna 
dobra informacja wynikająca z obserwacji danych, ponieważ okazuje się, 
że podjęte przez polską instytucję działania zwiększające płynność nie 
przynoszą zamierzonych efektów.

Obowiązujący od 2008 r. na GPW Program Wspierania Płynności ma 
za zadanie jej aprecjację. Według kryteriów przyjętych przez GPW za 
niski poziom płynności uważa się sytuację, gdy w okresie ostatnich trzech 
miesięcy kalendarzowych przed dniem okresowej weryfikacji płynności 
średnia liczba transakcji nie przekracza 10 transakcji, a jednocześnie śred-
nia wartość obrotów nie przekracza 25 000 zł na sesję. Przy obliczaniu 
opisywanej średniej uwzględnia się liczbę i wartość transakcji sesyjnych 
i pakietowych, których przedmiotem były akcje emitenta [www.gpw.pl].

Program Wspierania Płynności wymaga od spółek ze wzmiankowanym 
problemem podpisania umowy z animatorem, którego zadaniem będzie 
wspieranie płynności jego walorów na zasadach określonych przez GPW. 
Dodatkowo spółka zostaje zobligowana do prowadzenia na własnej stronie 
internetowej sekcji relacji inwestorskich oraz prezentowania informacji, 
zgodnie z zakresem oraz strukturą określonymi w Modelowym Serwisie 
Relacji Inwestorskich. Jeżeli spółka nie podejmie działań zwiększających jej 
płynność może zostać przekwalifikowana do tzw. Strefy Niższej Płynności. 
Ponosi wówczas konsekwencje między innymi w postaci zmiany systemu 
notowań na jednolite oraz wykluczenia akcji z udziału w szacowaniu war-
tości indeksów giełdowych.

Z końcem kwietnia 2017 r. w Programie Wspierania Płynności znajdo-
wało się 155 firm, natomiast w Strefie Niższej Płynności 23 spółki. Oznacza 
to, że blisko 40% podmiotów notowanych za pośrednictwem GPW w War-
szawie zostało zakwalifikowanych do mało płynnych. Aby zastanowić 
się nad tym problemem, należy przytoczyć informację zawartą na stronie 
internetowej GPW w Warszawie dotyczącą wyznaczników płynności: „Na 
płynność akcji spółki na rynku giełdowym wpływ ma szereg czynników. 
Niektóre są zależne od samej spółki np. sposób zarządzania, polityka 
informacyjna i relacje inwestorskie. Są też i takie czynniki, jak struktura 
akcjonariatu spółki, aktualna koniunktura rynkowa, sytuacja danej branży, 
renoma giełdy, czy konkurencyjność innych form lokowania pieniędzy, 
jakie w danym czasie oferują rynki finansowe. Istotne znaczenie ma też 
dostępność innych instrumentów i sposobów inwestowania, takich jak 
instrumenty pochodne lub krótka sprzedaż. Wszystkie te elementy wpły-
wają na decyzje potencjalnych i obecnych inwestorów spółki, czyli decydują 
o płynności obrotu jej akcjami” [www.gpw.pl].

Polemizując z cytatem, najistotniejsze elementy progresji w zakresie 
płynności, jak się wydaje, znajdują się poza działalnością giełdy i dotyczą 
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źródeł ryzyka alokacyjnego, a przede wszystkim determinant oszczędno-
ści. Zapomniano o podstawowym wyznaczniku płynności, a mianowicie 
posiadaniu przez inwestorów keynesowskiej przegródki spekulacyjnej. 
Potencjalni inwestorzy swoje dyspozycyjne dochody przeznaczają przede 
wszystkim na cele transakcyjne. Zadowolenie wzbudza odłożenie pewnej 
kwoty środków płatniczych na cele ostrożnościowe, a większość z nich 
nie dysponuje kapitałami przeznaczonymi na inwestycje. Wskazują na 
to mediany i dominanty wynagrodzeń w Polsce. Postanowiono je zestawić 
z minimum socjalnym, czyli wskaźnikiem określającym koszty utrzyma-
nia gospodarstw domowych na podstawie koszyka dóbr służących do 
zaspokojenia potrzeb bytowych na niskim poziomie. Wartość opisywa-
nego wskaźnika wyrażana jest w cenach średniorocznych, zaś dominanta 
i mediana wynagrodzeń w wartościach brutto. Instytucje statystyczne 
unikają bądź opóźniają publikację wartości pozycyjnych wynagrodzeń. 
Natomiast regularnie informują o średnich wynagrodzeniach, które z wielu 
powodów nie są miarodajne dla analizowanych współzależności.

Koniec kwietnia 2017 roku nie doczekał się jeszcze miar pozycyjnych 
wynagrodzeń za 2015 i 2016 rok (publikowane co 2 lata). Stąd postano-
wiono włączyć do rozważań wartości odnoszące się do 2008 roku. Zesta-
wienia te zawarto na rysunku 2.

Rysunek 2. Mediana i dominanta wynagrodzeń a minimum socjalne w Polsce

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz Sedlak&Sedlak.
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Zaprezentowane na rysunku 2 minimum socjalne dotyczy rodziny, 
w skład której wchodzą rodzice oraz dziecko w wieku 13–15 lat. Jeżeli 
przyjmiemy, że tylko jeden członek rodziny pracuje, co jest częstym mode-
lem w społeczeństwie, to okazuje się, że wynagrodzenie netto nie jest 
w stanie zaspokoić minimum socjalnego. Biorąc pod uwagę kolejne lata, 
można przypuszczać, że miary te, mimo że zapewne wartość ich wzrośnie, 
to i tak nawet ze środkami z programu 500+ nie będą stanowiły podstawy 
wzrostu środków przeznaczonych na alokację kapitałów. Ta ograniczoność 
kapitałów pieniężnych nie wpływa ani na rozwój giełdy w znaczeniu jej 
płynności, ani na powiększenie aktywów instytucji zbiorowego lokowania. 
Należy brać pod uwagę fakt, że wzrost wynagrodzeń mógłby przełożyć 
się na aprecjację zasobów spekulacyjnych. Tym bardziej, że najniższe płace 
dotyczą często ludzi młodych, rozpoczynających pracę, ale jednocześnie 
skłonnych do ryzyka. Ich aktywny udział w giełdowej alokacji kapitałów 
pieniężnych mógłby ożywić giełdę.

Pod koniec grudnia 2016 roku Polacy zgromadzili w bankach 899 mld zł 
oszczędności, głównie w gotówce oraz na rachunkach złotowych i waluto-
wych. Stanowiło to około 70% łącznej wartości oszczędności gospodarstw 
domowych. Wartości te systematycznie wzrastają, co, jak się wydaje, zwią-
zane jest z pracą zarobkową Polaków za granicą. Jednocześnie coraz wię-
cej osób deklaruje posiadanie oszczędności (około 60%) oraz potrzebę 
oszczędzania. Jednak struktura wartościowa odkładanych pieniędzy 
wskazuje, że przeznaczone są one raczej na przyszłą konsumpcję bądź 
na cele ostrożnościowe. Przeprowadzone badania dotyczące skłonności 
Polaków do oszczędzania wykazały, że większość z nich regularnie bądź 
też z przerwami stara się oszczędzać, a przeciętna wartość odkładanych co 
miesiąc środków płatniczych kształtuje się w następujących wysokościach 
[Fundacja Kronenberga, 2016]:

– 32% badanych odkłada 100 zł,
– 38% od 101 zł do 250 zł,
– 22% od 251 zł do 500 zł,
– 2% powyżej 1001 zł.
Potencjalnych inwestorów można więc szukać spośród 2%, a co naj-

wyżej 8% oszczędzających, którzy w ramach subiektywnych decyzji są 
w stanie zaakceptować ryzyko towarzyszące giełdowej alokacji kapitałów 
pieniężnych.

Zakończenie
Podstawowym problemem rodzimego parkietu jest brak bogatej klasy 

średniej, o której znaczeniu dla wtórnego obrotu walorami pisał już w 1932 
roku prof. A. Krzyżanowski [1932]. Podmiot posiadający wolne kapitały 
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pieniężne w zależności od charakteryzującej go funkcji użyteczności inwe-
stycji może, ale nie musi, uaktywnić się na wtórnym rynku akcji. Wydaje 
się jednak, że im większa jest grupa osób dysponujących dochodami zaosz-
czędzonymi, tym większa szansa na aprecjację płynności przez mobilizację, 
transformację, a w konsekwencji alokację kapitału. Przecież nie każdy 
z publiczności charakteryzuje się awersją do ryzyka.

Doświadczenia polskie wskazują, że w większości stanowimy społeczeń-
stwo o niskich dochodach osobistych, a dodatkowo nie jesteśmy skłonni do 
przemieszczeń kapitałowych za pośrednictwem giełdowego rynku akcji. 
Wartość wskaźnika płynności GPW w latach 2010–2016 pozwala zobra-
zować rodzimy parkiet w kategoriach pięknie wyposażonego, nowocze-
snego sklepu, który jest odwiedzany bądź oglądany, ale towary z różnego 
powodu nie są w nim kupowane. Sytuacja taka powoduje, że opisywana 
instytucja – nie mając bezpośredniego wpływu na politykę rządu oraz 
kształtowanie się wynagrodzeń publiczności − powinna podjąć dodat-
kowe działania zmniejszające ryzyko alokacji kapitału. Może to uaktywnić 
oszczędności znajdujące się poza giełdą.

Należy zastanowić się, w jaki sposób zwiększyć bezpieczeństwo obrotu 
giełdowego, wyeliminować zdarzające się manipulacje, do których autorka 
zalicza także insider trading, zmniejszyć dyspersję zmian cen rynkowych 
akcji oraz nadzór nad prawidłowością dokonywanych transakcji. Trzeba 
zadbać o renomę giełdy i rzetelność funkcjonowania wszystkich instytucji, 
które znajdują się pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.

Pewne postulaty zmian mogą być dyskusyjne, ale wydają się konieczne, 
jeżeli dotychczasowe działania, np. Program Wspierania Płynności, nie 
przynoszą oczekiwanych, długotrwałych efektów. Sprawą do przemyślenia 
jest liczba notowanych spółek. Wydaje się, że powinno zwracać się uwagę 
na ich jakość a nie ilość. Już sam debiut giełdowy jest dużym zaszczytem 
dla podmiotu, który w krótkim czasie jest bardzo często weryfikowany bra-
kiem zainteresowania ze strony alokujących. Niekiedy to zainteresowanie 
jest patologiczne i przyjmuje działanie w postaci „podbijania” bądź „zani-
żania” kursu, co w przypadku akcji spółek o niskiej płynności jest rzeczą 
niezbyt skomplikowaną. Wydaje się, że dobrym rozwiązaniem mogłoby 
się okazać podwyższenie wymagań dotyczących dopuszczenia podmiotu 
do obrotu giełdowego na rynku podstawowym, który powinien stać się 
„reprezentacyjny”, a przez to stabilizujący rynek równoległy. Także system 
notowań z dwoma fixingami nie powinien być straszakiem, lecz grupować 
te firmy, dla których nie ma ofert kupna i sprzedaży. Koncentracja zawie-
ranych transakcji dwa razy w ciągu dnia mobilizuje zainteresowanych i nie 
deprecjonuje spółki jako niepłynnej. Działania takie mogą przyczynić się do 
zmniejszenia dyspersji cen rynkowych akcji, co z kolei może przełożyć się 
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na mobilizację alokujących w kierunku obrotu akcjami. Istotne znaczenie 
ma także edukacja giełdowa, która prowadzona jest w Polsce najczęściej 
na stronach internetowych. Szkoły giełdowe przeznaczone są dla zaintere-
sowanych. Natomiast wśród społeczeństwa jest mała orientacja dotycząca 
opisywanej materii. Kompleksowe, przemyślane działania wszystkich 
instytucji obrotu papierem wartościowym powinny przełożyć się na więk-
sze zainteresowanie lokatą kapitału za pośrednictwem Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie.
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Streszczenie
Rozwój GPW w Warszawie rozpatrywany jest wielowątkowo, tj. od strony 

techniczno-organizacyjnej, ale przede wszystkim z punktu widzenia zmian 
wskaźników giełdowych. Do najistotniejszych z nich zaliczane są mierniki kapi-
talizacji i obrotu. Artykuł koncentruje uwagę badawczą na warunkach koniecznych 
aprecjacji płynności giełdowego rynku akcji. Starano się w nim określić związki 
przyczynowo-skutkowe między płynnością giełdy a oszczędnościami publiczno-
ści, która charakteryzuje się subiektywizmem alokacyjnym.
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Money capitals and Warsaw Stock Exchange development (Summary)
The Warsaw Stock Exchange development is considered a lot of treads., i.e. 

from technical-organizational hand, but first of all from point of view stock 
exchange indicators changes. The touchstones of capitalization and turnover are 
classed as most fundamental. The article draw research attention to the necessary 
conditions of appreciation liquidity stock exchange market. The most important 
issue was defined connections between stock exchange liquidity and the public 
savings, with is marked by subjective allocation.
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cash capitalization, stock exchange liquidity, savings, exchange rate indicators, 
subjectivism of allocation decisions




