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Wprowadzenie

W ostatnich latach europejski rynek funduszy inwestycyjnych, funkcjonujący pod
rządami dyrektyw UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable
Securities – UCITS), byá jednym z najdynamiczniej rozwijających siĊ segmentów
europejskiego rynku finansowego. DziĊki implementacji przepisów dyrektyw UCITS
I–III europejskie fundusze inwestycyjne staáy siĊ marką rozpoznawalną nie tylko
w Europie, ale takĪe na caáym Ğwiecie. Tylko w latach 2004–2010 liczba funduszy
UCITS w Europie zwiĊkszyáa siĊ prawie o 6 tys., a wartoĞü aktywów zarządzanych
przez europejskie fundusze inwestycyjne wzrosáa o blisko 2,3 biliona euro1. WĞród
krajów spoza Europy fundusze UCITS dystrybuowane byáy w Ameryce Poáudniowej,
Afryce, na Bliskim Wschodzie oraz w rejonie Azji i Pacyfiku2.
Z czasem okazaáo siĊ jednak, Īe obowiązująca dyrektywa – mimo swoich zalet – przyczyniáa siĊ do znacznego rozdrobnienia europejskiego rynku funduszy,
co wpáynĊáo na zmniejszenie jego konkurencyjnoĞci i efektywnoĞci. Na koniec
2008 r. na rynku europejskim zarejestrowanych byáo ponad 37 tys. funduszy UCITS
o Ğredniej wartoĞci aktywów netto wynoszącej zaledwie 121,5 mln euro, gdy w tym
1

2011 Investment Company Factbook, Investment Company Institute, 2011, s. 188.
Cross-border distribution of UCITS, CACEIS Investor Services, November 2008, http://www.caceis.
com/fileadmin/pdf/reference_papers_en/cross-border-distribution-ucits.pdf (25.10.2009), s. 21.
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samym czasie na rynku amerykaĔskim zarejestrowanych byáo ponad 8 tys. funduszy
o Ğredniej wartoĞci aktywów wynoszącej aĪ 860 mln euro3.
W związku z powyĪszym juĪ w 2004 r. rozpoczĊto dáugotrwaáy proces zmian
ram prawnych UCITS, mający przyczyniü siĊ do lepszej konsolidacji, jak i poprawy
efektywnoĞci tego sektora. Ostatecznym efektem tych przedsiĊwziĊü byáo przyjĊcie
przez RadĊ Europy Dyrektywy w sprawie koordynacji ustaw, rozporządzeĔ i przepisów administracyjnych dotyczących przedsiĊbiorstw zbiorowego inwestowania
w zbywalne papiery wartoĞciowe, zwanej Dyrektywą UCITS IV4.
Wymieniona dyrektywa powinna wejĞü w Īycie z dniem 1 lipca 2011 r., a w odniesieniu do niektórych obowiązków związanych z przejrzystoĞcią informacyjną
funduszy – z dniem 1 lipca 2012 r.5 Prawdopodobnie w Polsce dyrektywa ta wejdzie
w Īycie z duĪym opóĨnieniem, bowiem Ministerstwo Finansów nie opublikowaáo
jeszcze projektu nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych, zawierającego
zmiany zawarte w dyrektywie. Jedynym krajem, który do tej pory wdroĪyá przepisy
dyrektywy UCITS IV, jest Luksemburg, gdzie przepisy dyrektywy weszáy w Īycie
z dniem 1 stycznia 2011 r. Natomiast Francja, Niemcy, Wáochy, Irlandia, Hiszpania
oraz Wielka Brytania rozpoczĊáy pracĊ nad implementacją przepisów dyrektywy
w I poáowie 2011 r.6
WĞród kluczowych zmian przyjĊtych w znowelizowanej dyrektywie UCITS
znalazáy siĊ:
1) wprowadzenie paszportu spóáki zarządzającej;
2) uproszczenie procedury powiadamiania funduszy w obrocie transgranicznym;
3) umoĪliwienie poáączeĔ pomiĊdzy funduszami UCITS na terenie Unii Europejskiej;
4) dopuszczenie moĪliwoĞci tworzenia modeli funduszy podstawowych i powiązanych – tzw. funduszy master/feeder;
5) zastąpienie uproszczonego prospektu emisyjnego przez tzw. kluczowe informacje dla inwestorów.
Celem niniejszego artykuáu jest próba oceny potencjalnego znaczenia dyrektywy
UCITS IV dla polskiego rynku funduszy inwestycyjnych, w tym wskazanie ewentualnych szans i zagroĪeĔ dla tego rynku. W celu dokonania tejĪe oceny przedstawiona
zostanie ogólna charakterystyka polskiego rynku funduszy inwestycyjnych, bowiem
obecny stan rozwoju polskiego rynku funduszy inwestycyjnych moĪe mieü wpáyw
na jego ksztaát po wdroĪeniu przedmiotowej dyrektywy.

3
UCITS IV Being well prepared for the changes, CACEIS Investor Services, October 2009, http://www.
caceis.com/fileadmin/pdf/reference_presentations_en/ucits4_EN.pdf ( 25.10.2009), s. 7.
4
Dyrektywa 2009/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących siĊ do przedsiĊbiorstw zbiorowego
inwestowania w zbywalne papiery wartoĞciowe (UCITS).
5
G. Borowski, Rynek funduszy inwestycyjnych w Unii Europejskiej, CeDeWu, Warszawa 2011, s. 324.
6
http://www.rbcdexia.com/documents/EN/UCITSIV/UCITS_IV_map.pdf (30.04.2011).
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1. Charakterystyka polskiego rynku funduszy inwestycyjnych

Polski rynek funduszy inwestycyjnych charakteryzuje siĊ znacznym rozdrobnieniem, co niewątpliwie wpáywa na poziom jego efektywnoĞci i konkurencyjnoĞci. Na
koniec 2010 r. liczba wszystkich zarejestrowanych w Polsce funduszy inwestycyjnych
(subfunduszy) wynosiáa 578, w tym 230 stanowiáy fundusze otwarte, 132 – specjalistyczne fundusze otwarte oraz 216 – fundusze zamkniĊte.
àączna liczba polskich funduszy zharmonizowanych wyniosáa 230, a zarządzaáy one aktywami o wartoĞci przekraczającej 76 mld zá, co stanowiáo 66% wartoĞci
aktywów ogóáem wszystkich polskich funduszy inwestycyjnych. ĝrednia wartoĞü
aktywów tych funduszy wynosiáa 333 mln zá, czyli okoáo 84 mln euro. W tym samym czasie Ğrednia wartoĞü aktywów europejskich funduszy UCITS ksztaátowaáa
siĊ w granicach 168 mln euro, zaĞ amerykaĔskich – w granicach 1,2 mld euro7. Tym
samym przeciĊtny polski fundusz inwestycyjny zarządzaá aktywami 2 razy mniejszymi
niĪ przeciĊtny fundusz europejski oraz prawie 14-krotnie mniejszymi niĪ przeciĊtny
fundusz amerykaĔski, a koszty staáe funduszu rozkáadaáy siĊ na mniejsze aktywa,
w konsekwencji wpáywając na obniĪenie stóp zwrotu.
Tabela 1. Udziaá poszczególnych funduszy inwestycyjnych otwartych mierzony
wartoĞcią aktywów netto na koniec 2010 r.

Krajowe

Azja
i Pacyfik

Kraje
Eurolandu

Europejskie

Globalne

Póánocna
Ameryka

Inne

Razem

Specjalizacja geograficzna inwestycji

Absolutnego zwrotu

0,17%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,17%

DáuĪne

14,20%

0,00%

0,29%

0,22%

0,17%

1,60%

0,00%

16,47%

Surowcowe

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,25%

0,00%

0,00%

0,25%

Akcji

22,89%

0,08%

1,30%

2,59%

0,26%

0,42%

6,99%

34,53%

Mieszane i stabilnego
wzrostu

33,80%

0,00%

0,00%

0,51%

0,68%

0,21%

0,03%

35,24%

Gotówkowe i rynku
pieniĊĪnego

13,34%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

13,34%

Razem

84,41%

0,08%

1,59%

3,32%

1,35%

2,22%

7,02%

100%

Typ funduszu

ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie danych IZFA.
7
Raport o aktywach 30.04.2011.xls, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, 2011; 2011 Investment
Company Factbook, Investment Company Institute, 2011, s. 187–188.
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SpoĞród 230 polskich funduszy otwartych aĪ 163 nabywaáo aktywa na krajowym
rynku finansowym. WartoĞü aktywów tych funduszy przekroczyáa 64 mld zá, co stanowiáo ponad 84% wartoĞci aktywów wszystkich funduszy otwartych. 10 funduszy
charakteryzowaáo siĊ polityką o nieokreĞlonym horyzoncie geograficznym z udziaáem
na poziomie 7%. Liczne byáy teĪ fundusze lokujące w krajach europejskich (áącznie
47 funduszy). JednakĪe ich udziaá w aktywach ogóáem stanowiá niecaáe 5%.
Z punktu widzenia prowadzonej polityki inwestycyjnej na koniec 2010 r. na
polskim rynku przewaĪaáy fundusze mieszane i stabilnego wzrostu inwestujące na
rynku krajowym. Ich udziaá mierzony wartoĞcią aktywów netto wynosiá 33,80%. Na
miejscu drugim plasowaáy siĊ krajowe fundusze akcji z udziaáem 22,89%, zaĞ kolejne
miejsca zajĊáy fundusze dáuĪne (14,20%) oraz gotówkowe i rynku pieniĊĪnego (13,34%).
WartoĞü aktywów wszystkich krajowych funduszy inwestycyjnych przekroczyáa
na koniec 2010 r. 116 mld zá. Podobnie jak fundusze otwarte, równieĪ specjalistyczne
fundusze inwestycyjne otwarte oraz fundusze zamkniĊte lokowaáy znaczną czĊĞü
swoich aktywów na rynku polskim. Pierwsze z nich ulokowaáy aĪ 77% swoich aktywów na rynku krajowym, drugie zaĞ – 53%. W tym samym czasie wartoĞü aktywów
zagranicznych funduszy notyfikowanych w Polsce stanowiáa 3,9 mld zá8.
Na koniec 2010 r. na polskim rynku funduszy inwestycyjnych zarejestrowanych
byáo 50 towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI). Ponadto 23 spóáki zarządzające
oferowaáy jednostki uczestnictwa notyfikowanych w Polsce funduszy zagranicznych.
Trzy z nich: KBC Asset Management SA, Union Investment Luxembourg SA oraz
Allianz Global Investors Fund Luxembourg SA posiadaáy równieĪ TFI zarejestrowane w Polsce.
Wedáug PricewaterhouseCoopers na koniec 2008 r. spoĞród 30 najwiĊkszych firm
asset management sprzedających fundusze w Europie aĪ 37 proc. (11 podmiotów)
miaáo spóáki zarządzające aktywami w piĊciu i wiĊcej krajach; 53 procent (16 grup)
miaáo od dwóch do czterech centrów zarządzania.
Na przykáad fundusze Pioneer Investments, do którego naleĪy najwiĊksze polskie TFI – Pioneer Pekao TFI, zarządzane są z oĞmiu krajów UE. Po kilka spóáek
zarządzających mają KBC, Legg Mason, Aviva Investors, DWS, Union Investment,
Allianz, a takĪe Axa i ING9.

2. Szanse i zagroĪenia dla polskiego rynku funduszy inwestycyjnych

Jednym z najbardziej kontrowersyjnych rozwiązaĔ nowej dyrektywy byáo wprowadzenie paszportu spóáki zarządzającej, tzw. Management Company Passport (MCP).
Na jego podstawie firma posiadająca zgodĊ w jednym kraju Unii Europejskiej bĊdzie
mogáa zarządzaü funduszami zarejestrowanymi w innych krajach UE. Przykáadowo
8
9

Aktywa zagranicznych funduszy inwestycyjnych (grudzieĔ 2010), AnalizyOnline, 1 luty 2011 r.
http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/sekcja-finanse/wolny-rynek-straszy-tfi,3387,3 (30.04.2011).
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polskie TFI posiadające MCP bĊdzie mogáo zarządzaü swoimi funduszami zarejestrowanymi w innych krajach bez koniecznoĞci posiadania w nich swoich lokalnych
oddziaáów.
Omawiane rozwiązanie nie pojawiáo siĊ w pierwszych wersjach dyrektywy,
jednakĪe w wersji ostatecznej zostaáo zaakceptowane mimo sprzeciwu niektórych
krajów. WĞród krajów, które wyraziáy sprzeciw wobec tego rozwiązania, znalazáy siĊ
Irlandia, Luxemburg, Polska, Sáowacja oraz Sáowenia. W przypadku Polski, Sáowacji
czy Sáowenii sprzeciw ten podyktowany byá obawami przed odpáywem czĊĞci spóáek
zarządzających do krajów o lepiej rozbudowanych strukturach. Natomiast w przypadku Irlandii i Luxemburga obawiano siĊ utraty pozycji liderów na europejskim
rynku funduszy.
Dla polskiego rynku funduszy inwestycyjnych przyjĊte rozwiązanie moĪe mieü
bardzo znaczący wpáyw, w szczególnoĞci w poáączeniu z innymi rozwiązaniami
przyjĊtymi w dyrektywie UCITS IV. Jak juĪ wspomniano wczeĞniej, na polskim
rynku funkcjonują TFI (spóáki zarządzające), które mają swoje siedziby takĪe
w innych krajach. Istnieją wiĊc uzasadnione obawy, iĪ grupy kapitaáowe, które są
wáaĞcicielami tych TFI, zdecydują siĊ na konsolidacjĊ swojej dziaáalnoĞci w jednym
wybranym paĔstwie UE.
Obaw tych nie ukrywają równieĪ obecni zarządzający polskimi TFI. Wedáug
Krzysztofa Lewandowskiego, prezesa Pioneer Pekao TFI, najprawdopodobniej na
konsolidacji rynku skorzystają paĔstwa, które tradycyjnie uznawane są za przyjazne
dla funkcjonowania funduszy, czyli Luksemburg i Irlandia, podczas gdy podmioty
wywodzące siĊ z duĪych, lokalnych rynków, takich jak Wielka Brytania, Francja czy
Niemcy, mogą decydowaü siĊ na konsolidacjĊ biznesu w swoich krajach.
W przypadku Polski najprawdopodobniej bĊdziemy mieli do czynienia z przesuwaniem zarządzania poza nasze granice. Podobnie moĪliwoĞü fuzji transgranicznych powodowaü bĊdzie, Īe fundusze zarządzane obecnie przez krajowe TFI
i inwestujące poza granicami kraju bĊdą áączone z odpowiednimi funduszami
zagranicznymi. W efekcie znaczenie lokalnych TFI bĊdzie marginalizowane, a ich
moĪliwoĞci wspierania polskiej gospodarki, np. udziaá w prywatyzacjach, bĊdą coraz
mniejsze10.
Przedstawione obawy zdają siĊ potwierdzaü takĪe wyniki badaĔ przeprowadzonych
w 2009 r. przez KPMG oraz RBC Dexia Investor Services wĞród 52 europejskich instytucji finansowych. AĪ 49% respondentów za gáówną determinantĊ lokalizacji spóáki
zarządzającej uwaĪa sprzyjający system podatkowy, 44% – otoczenie regulacyjne,
zaĞ 38% – dotychczasowe miejsce lokalizacji gáównej siedziby grupy. Czynnik, który
mógáby przemawiaü za Polską, a wiĊc koszty operacyjne, jako gáówną determinantĊ
wskazuje zaledwie 24%11.
10

http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/sekcja-finanse/wolny-rynek-straszy-tfi,3387,3 (30.04.2011).
UCITS IV Which business model for tomorrow, RBC DEXIA Investor Services, http://www.rbcdexia.
com/documents/EN/Misc/UCITS%20IV%20report.pdfWich business model for tomorrow, s. 15 (30.04.2011).
11
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Nowe regulacje prawne prawdopodobnie w wiĊkszym stopniu dotkną duĪych
TFI, których wáaĞcicielami są miĊdzynarodowe grupy kapitaáowe chcące konsolidowaü swoją dziaáalnoĞü w celu uzyskania efektu skali. Dla mniejszych podmiotów,
specjalizujących siĊ w zarządzaniu funduszami „niszowymi” – czĊsto o konstrukcji
zamkniĊtej – wprowadzanie omawianych przepisów moĪe nie mieü tak istotnego
znaczenia.
Ponadto z danych zawartych w tabeli 1 wynika, iĪ ponad 84% wartoĞci aktywów funduszy inwestycyjnych otwartych oraz 78% wartoĞci aktywów wszystkich
polskich funduszy inwestycyjnych jest lokowanych na polskim rynku. Potwierdza
to fakt, iĪ uczestnicy polskich funduszy inwestycyjnych wolą inwestowaü na polskim rynku. Wynika to prawdopodobnie z poziomu wiedzy inwestorów o zasadach
dziaáania funduszy inwestycyjnych. Na rynku funduszy czĊsto wystĊpuje zjawisko
przywiązania inwestorów do rynku lokalnego (home bias)12. Czy w związku z tym
zarządzający polskimi funduszami powinni obawiaü siĊ przenoszenia zarządzania
funduszami poza granice Polski? Kto lepiej niĪ oni bĊdzie poruszaá siĊ na polskim
rynku finansowym? Czy zarządzający z innych krajów lepiej bĊdą siĊ orientowaü
w lokalnych uwarunkowaniach? Prawdopodobnie – nie. MoĪna siĊ nawet spodziewaü
sytuacji, kiedy to zagraniczni zarządzający funduszami „rynku polskiego” zdecydują
siĊ skorzystaü z usáug polskich firm asset management. Jest to szansa dla niezaleĪnych
zarządzających, którzy mogliby zaoferowaü im swoje usáugi, sprzedając jednostki
w specjalnie stworzonych np. funduszach luksemburskich. Wspomniane obawy mogą
jednak dotyczyü funduszy lokujących aktywa na rynkach zagranicznych.
Z punktu widzenia inwestorów centralizacja zarządzania funduszami poza granicami Polski moĪe przynieĞü pozytywne skutki w postaci obniĪenia wnoszonych
przez nich opáat, ale uwarunkowane to bĊdzie od przyjĊtych rozwiązaĔ podatkowych.
Wprowadzenie paszportu spóáki zarządzającej moĪe równieĪ przyczyniü siĊ do
czĊstszego rejestrowania towarzystwa bądĨ funduszy poza granicami Polski. Nie
jest tajemnicą, iĪ proces rejestracji w Polsce zarówno towarzystwa, jak i funduszu
przebiega doĞü dáugo. CzĊsto trwa to nawet kilka miesiĊcy. JeĪeli wiĊc pod rządami
innych jurysdykcji zarejestrowanie towarzystwa lub funduszu bĊdzie moĪliwe do
osiągniĊcia w krótszym czasie, wówczas niewykluczone jest, Īe krajowe TFI bĊdą
chĊtnie korzystaü z tego rozwiązania. RównoczeĞnie nowa usprawniona procedura
notyfikacyjna pozwoli praktycznie „od rĊki” rozpocząü dystrybucjĊ takiego funduszu
na rynku krajowym13.
Wpáyw na rejestracjĊ funduszy poza granicami Polski mogą teĪ mieü liczne obowiązki sprawozdawcze nakáadane przez KomisjĊ Nadzoru Finansowego. Na przykáad
w caáym 2008 r. Komisja Nadzoru Finansowego przeanalizowaáa 2115 okresowych
i bieĪących raportów polskich TFI, 11 973 raportów funduszy i 3327 raportów od
12

G. Borowski, Rynek funduszy inwestycyjnych w Unii Europejskiej, CeDeWu, Warszawa 2011, s. 328.
J. KuciĔski, Rynek polskich funduszy inwestycyjnych, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010,
s. 203–204.
13
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depozytariuszy14. W przyszáoĞci moĪe to mieü kluczowe znaczenie dla naszego rynku
i zachodzących na nim procesów konsolidacyjnych.
Dyrektywa UCITS IV wprowadza równieĪ w Īycie moĪliwoĞü transgranicznego
áączenia funduszy oraz dopuszcza moĪliwoĞü tworzenia modeli funduszy podstawowych
i powiązanych – tzw. funduszy master/feeder. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych
(spóáki zarządzające) funkcjonujące jednoczeĞnie na wielu rynkach europejskich
mogą podjąü decyzjĊ o poáączeniu funduszy o tym samym profilu inwestycyjnym,
funkcjonujących w róĪnych krajach. Tylko na przykáadzie rynku polskiego moĪna
zauwaĪyü, iĪ duĪa czĊĞü polskich towarzystw zarządza jednoczeĞnie dwoma lub
wiĊcej funduszami o podobnym bądĨ tym samym profilu inwestycyjnym. Do tego
dochodzą jeszcze zagraniczne fundusze inwestycyjne notyfikowane na terenie Polski,
a zarządzane przez spóáki, które posiadają TFI w Polsce. Niewątpliwie, naleĪy takĪe
spodziewaü siĊ áączenia funduszy zarządzanych przez róĪne TFI. Byü moĪe dojdzie
do sytuacji, gdy poszczególne TFI zaczną specjalizowaü siĊ w okreĞlonych formach
inwestycji, co powinno sprzyjaü áączeniu funduszy bądĨ tworzeniu funduszy typu
master/feeder.
Nie moĪna wykluczyü, iĪ wáaĞnie fundusze typu master/feeder bĊdą czĊsto
wykorzystywanym narzĊdziem dystrybucji tytuáów uczestnictwa w innych krajach.
Towarzystwa, które nie bĊdą chciaáy áączyü zarządzanych przez siebie funduszy
z funduszami z innych krajów, aby nie traciü swoich dotychczasowych inwestorów,
prawdopodobnie podejmą próbĊ przeksztaácenia istniejących funduszy w fundusze
powiązane nabywające tytuáy uczestnictwa wybranego funduszu podstawowego.
W ten sposób zatrzymają swoich klientów, a jednoczeĞnie obniĪą koszty zarządzania
funduszem.
Argumentem istotnie przemawiającym za áączeniem polskich funduszy inwestycyjnych na pewno bĊdzie niska Ğrednia wartoĞü ich aktywów, a jednoczeĞnie
wyĪsze opáaty pobierane przez fundusze od inwestorów, co negatywnie wpáywa na
uzyskiwane stopy zwrotu. Warto podkreĞliü, iĪ aby tylko uzyskaü Ğredni poziom
aktywów funduszy z rynku europejskiego poáączeniu musiaáby poddaü siĊ co drugi
polski fundusz.
Jak na razie najczĊĞciej podnoszonym problemem w odniesieniu do paszportu
spóáki zarządzającej oraz transgranicznego áączenia funduszy jest kwestia opodatkowania tych procesów. Z badania przeprowadzonego przez Europejskie Stowarzyszenie
Funduszy Inwestycyjnych wynika, Īe dyrektywa UCITS IV wprowadza znaczące
utrudnienia podatkowe, które mogą przeszkodziü w osiągniĊciu celu dyrektywy. MoĪe
siĊ wiĊc okazaü, iĪ obawy zarządzających polskimi funduszami nie speánią siĊ do
czasu, gdy nie zostaną usuniĊte wszelkie bariery podatkowe.
Znaczącą zmianą dla wszystkich rynków funduszy inwestycyjnych powinno
byü takĪe uproszczenie procedury powiadamiania (notyfikacji) funduszy w obrocie
transgranicznym i jej skrócenie do maks. 10 dni, podczas gdy obecnie trwa to od
14
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dwóch do kilku miesiĊcy. Zmiana ta powinna wpáynąü na polskiego ustawodawcĊ,
jak KNF w celu przyspieszenia prac nad nowelizacją ustawy, jak i nad poprawieniem
skutecznoĞci dziaáaĔ związanych z rejestracją funduszy w Polsce. W przypadku
przedáuĪających siĊ procedur związanych z uzyskaniem zezwolenia u rodzimego
regulatora moĪna spodziewaü siĊ, co zostaáo juĪ wczeĞniej wspomniane, iĪ polskie
fundusze rejestrowane bĊdą w krajach o bardziej elastycznych przepisach, a nastĊpnie
poprzez procedurĊ notyfikacji dystrybuowane bĊdą na terytorium Polski.
W związku z uproszczeniem procedur notyfikacji nie moĪna wykluczyü takĪe
wzrostu liczby notyfikacji funduszy zagranicznych na polskim rynku. JednakĪe
pocieszające dla polskich funduszy jest to, iĪ dotychczasowa oferta funduszy zagranicznych – jak na razie – nie spotkaáa siĊ z duĪym zainteresowaniem ze strony polskich inwestorów, o czym Ğwiadczy niski udziaá tych funduszy w polskim
rynku.
Zastąpienie uproszczonego prospektu emisyjnego przez kluczowe informacje dla
inwestorów powinno przyczyniü siĊ do obniĪenia kosztów dziaáalnoĞci funduszy,
a takĪe uáatwiü ich porównywanie. Obecnie fundusze inwestycyjne zobligowane
są dostarczaü swoim klientom m.in. uproszczony prospekt emisyjny skáadający siĊ
najczĊĞciej z kilkudziesiĊciu stron. Po wprowadzeniu proponowanych zmian nowy
dokument powinien mieĞciü siĊ nawet na dwóch stronach formatu A4, a jednoczeĞnie
powinien byü napisany w miarĊ przejrzystym, zrozumiaáym jĊzykiem. W przypadku
funduszy polskich mniejsze znaczenie bĊdzie miaáa rezygnacja z obowiązku táumaczenia wszystkich dokumentów notyfikacyjnych na jĊzyk urzĊdowy kraju, w którym
fundusze mają byü dystrybuowane. Wynika to z faktu, iĪ polskie towarzystwa nie są
w duĪym stopniu obecne na innych rynkach.

ZakoĔczenie

Dyrektywa UCITS IV znacząco wpáynie na ksztaát europejskiego rynku funduszy inwestycyjnych. JednakĪe na chwilĊ obecną jest za wczeĞnie, aby jednoznacznie
oceniü wpáyw proponowanych zmian dla poszczególnych rynków. Niewątpliwie duĪe
znaczenie w tym obszarze odegra obecny stan rozwoju poszczególnych, narodowych
rynków funduszy inwestycyjnych.
W przypadku Polski gáównym zagroĪeniem, jakie niesie ze sobą dyrektywa
UCITS IV, bĊdzie prawdopodobne przeniesienie zarządzania funduszami do innych
krajów i tym samym marginalizacja naszego rynku. Poza przeniesieniem zarządzania
moĪe takĪe dojĞü do poáączenia funduszy polskich z funduszami zarejestrowanymi
w innych krajach. W najwiĊkszym stopniu dotknie to funduszy zarządzanych przez
TFI naleĪące do miĊdzynarodowych grup kapitaáowych. Na terenie Polski zostaną
prawdopodobnie tylko ich dziaáy sprzedaĪy. Obawy te podzielają zarządzający
najwiĊkszymi towarzystwami zarejestrowanymi na terenie Polski, a takĪe wyniki
przeprowadzanych w Europie badaĔ.
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W mniejszym stopniu procesy konsolidacyjne mogą dotknąü mniejszych towarzystw, specjalizujących siĊ w zarządzaniu funduszami niszowymi. I wáaĞnie
specjalizacja moĪe byü receptą dla wielu polskich towarzystw na utrzymanie siĊ na
rynku. Ponadto istnieje szansa, iĪ zagraniczne podmioty zechcą korzystaü z usáug
polskich firm asset management jako tych, które lepiej orientują siĊ w polskich uwarunkowaniach. Niewykluczone, iĪ instytucje zagraniczne zatrzymają w Polsce tylko
okreĞlone usáugi związane z prowadzeniem funduszy.
PowaĪną kartą przetargową dla zarządzających polskimi funduszami inwestycyjnymi są ich klienci, którzy w zdecydowanej wiĊkszoĞci wybierają fundusze inwestujące
na polskim rynku i jednoczeĞnie preferują fundusze zarejestrowane w Polsce. Ten
stan moĪe mieü wpáyw na ewentualne decyzje wáaĞcicieli polskich TFI.
WejĞcie w Īycie przepisów dyrektywy UCITS IV przyczyni siĊ takĪe do wzrostu
konkurencyjnoĞci w tym segmencie rynku poprzez áatwiejsze i szybsze notyfikowanie
funduszy oraz zmniejszanie kosztów ich dziaáania, co powinno wymusiü obniĪkĊ opáat
uczestnictwa w funduszach krajowych. Oprócz korzyĞci dla inwestorów uproszczenie
procedury notyfikacji funduszy powinno ucieszyü takĪe polskie TFI, które od dawna
oczekują przyspieszenia procedur rejestracyjnych w KNF i w przypadku braku reakcji
ze strony KNF podejmowaü bĊdą próby rejestracji funduszy poza granicami Polski.

The significance of the UCITS IV Directive for the Polish investment funds market
The UCITS Directive set up a legal framework for the functioning and developing the European
investment funds market for a long time. With time, it became evident that the regulations included
in UCITS’s directive contributed to the considerable fragmentation of the European investment funds
market, which influenced the reduction of its competitiveness and effectiveness. For that reason in
2004 a conciderable effort was put to change the legal framework. As a result, the new directive called
UCITS IV was amended and accepted in 2009.
In the present paper the attempt was made to characterize and assess the potential importance of
the UCITS IV Directive for the Polish investment funds market, including the indication of possible
opportunities and threats to this market. In order to effect this evaluation an overall description of the
Polish investment funds market will be described, because the current state of the development of the
market can affect its shape after implementing the directive.

