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: ostatnich Oatach 8nia EuropeMska musiaáa pr]ede Zs]\stkim staZiü c]oáa
proEOemom ]Zią]an\m ] kr\]\sem finansoZ\m ora] káopotami Z strefie euro
EkonomiĞci 0iĊd]\narodoZego )undus]u :aOutoZego I0) podkreĞOaMą Mednak
Īe po]\t\Zn\m eOementem r\nku finansoZego 8nii EuropeMskieM są kraMe Europ\
ĝrodkoZo-:schodnieM ktyre Eard]o s]\Eko otr]ąsnĊá\ siĊ ] kr\]\su finansoZego
i cies]ą siĊ ]droZ\m Z]rostem ekonomic]n\m Sukces gospodarek ro]ZiMaMąc\ch
siĊ Z Europie Mest t\m Eard]ieM ]namienn\ Īe Zarunki d]iaáania są Eard]o trudne
] poZodu Ee]poĞrednieM ]aOeĪnoĞci od Europ\ =achodnieM stref\ euro i proEOemyZ
ZspyOn\ch dOa caáego regionu
2 ZieOe ZiĊceM uZagi Z kontekĞcie integracMi europeMskieM r\nkyZ finansoZ\ch
poĞZiĊcono sektoroZi EankoZemu ora] r\nkoZi uEe]piec]eĔ >IntegracMa europeM3raca naukoZa finansoZana ] EadaĔ statutoZ\ch 8E. o numer]e .5\)S pt 5\QNL
ZVFKRG]ąFHDQRZHWHQGHQFMHZJRVSRGDUFHJOREDOQHM
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skiego r\nku« =es]\t\ %5E %ank ± &ASE Nr @ niĪ r\nkoZi fundus]\ inZest\c\Mn\ch :arto Zspomnieü o dZych art\kuáach porus]aMąc\ch temat integracMi
europeMskiego r\nku fundus]\ inZest\c\Mn\ch ± Meden dot\c]\ reguOacMi praZn\ch
>'ĊEski @ a drugi poddaMe anaOi]ie ZieOkoĞü akt\ZyZ ]gromad]on\ch pr]e]
fundus]e inZest\c\Mne Z pos]c]egyOn\ch kraMach europeMskich ] pod]iaáem na noZe
kraMe c]áonkoZskie i kraMe t]Z stareM 8nii >ĩeEroZska-SuchodoOska .arpio @
:iesáaZ 'ĊEski Z art\kuOe pt )XQGXV]H LQZHVW\F\MQH Z 3ROVFH SR ZVWąSLHQLX
GR 8QLL (XURSHMVNLHM skupiá siĊ pr]ede Zs]\stkim na ZproZad]oneM Z  roku
8staZie o fundus]ach inZest\c\Mn\ch d]iĊki ktyreM praZo reguOuMące d]iaáaOnoĞü
poOskiego r\nku fundus]\ ]ostaáo pr]\stosoZane do ]asad oEoZią]uMąc\ch Z 8nii
EuropeMskieM 8staZa stZor]\áa poOskim fundus]om Zarunki d]iĊki ktyr\m mogá\
one konkuroZaü na ryZn\ch praZach na ]integroZan\m r\nku = koOei ĩeEroZska-SuchodoOska i .arpio na podstaZie anaOi]\ dan\ch ]a Oata ± stZierd]iOi Īe
r\nek poOskich fundus]\ inZest\c\Mn\ch ma nieZieOki ud]iaá Z r\nku europeMskim
a Mednoc]eĞnie podkreĞOiOi dominuMącą po]\cMĊ 3oOski ZĞryd noZ\ch kraMyZ c]áonkoZskich >ĩeEroZska-SuchodoOska .arpio @
: ninieMs]\m art\kuOe podMĊto pryEĊ anaOi]\ stopnia integracMi europeMskiego
r\nku fundus]\ inZest\c\Mn\ch 3r]eproZad]ono Mą dZutoroZo ] MedneM stron\
skupiono siĊ reguOacMach praZn\ch odnoĞnie do d]iaáaOnoĞci r\nku ± podoEnie Mak
'ĊEski >@ a ] drugieM na dan\ch dot\c]ąc\ch ZieOkoĞci r\nku Z pos]c]egyOn\ch
kraMach ] pod]iaáem na noZe kraMe c]áonkoZskie i na kraMe t]Z stareM 8nii ± Mak
ĩeEroZska-SuchodoOska i .arpio >@ &eOem art\kuáu Mest poka]anie i poryZnanie ZarunkyZ Makie panuMą Z ryĪn\ch kraMach europeMskich Z momencie ZdraĪania
noZeM d\rekt\Z\ dot\c]ąceM pr]edsiĊEiorstZ ]EioroZego inZestoZania Z ]E\ZaOne
papier\ ZartoĞcioZe 8&I7S I9 8ndertakings for &oOOective Investments in 7ransferiEOe Securities  3ierZs]\ podro]d]iaá ninieMs]ego art\kuáu ]aZiera informacMe na
temat integracMi r\nkyZ finansoZ\ch Z kraMach 8nii EuropeMskieM ]e s]c]egyOn\m
uZ]gOĊdnieniem r\nku fundus]\ inZest\c\Mn\ch NastĊpnie ]ostaá poryZnan\ r\nek
fundus]\ inZest\c\Mn\ch Z europeMskich kraMach ro]ZiMaMąc\ch siĊ i Z kraMach t]Z
stareM 8nii Na koniec pr]edstaZiono poOski r\nek fundus]\ inZest\c\Mn\ch na tOe
po]ostaá\ch noZ\ch kraMyZ c]áonkoZskich : ]akoĔc]eniu podMĊto pryEĊ okreĞOenia Zpá\Zu postanoZieĔ '\rekt\Z\ 8&I7S I9 na europeMski r\nek fundus]\
inZest\c\Mn\ch

,QWeJrDFMDryQNXIXQdXs]yLQwesWyFyMQyFKwNrDMDFK8QLL(XroSeMsNLeM

3oOski r\nek finansoZ\ podoEnie Mak Z inn\ch europeMskich kraMyZ ro]ZiMaMąc\ch
siĊ na tOe r\nkyZ finansoZ\ch kraMyZ Europ\ =achodnieM Mest nieZieOki Autor]\
istnieMąc\ch opracoZaĔ Zska]uMą Mednak na duĪą d\namikĊ Z]rostu i Z\stĊpoZanie na
r\nkach ro]ZiMaMąc\ch siĊ tendencMi dominuMąc\ch na r\nkach kraMyZ Z\soko ro]ZiniĊt\ch >IZanic]-'ro]doZska  0r]\gáyd @ co ĞZiadc]\ o pogáĊEiaMąceM siĊ
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integracMi IntegracMa europeMskich r\nkyZ finansoZ\ch nie dot\c]\ t\Oko r\nku akcMi
5o]patruMe siĊ ryZnieĪ tr]\ inne Z\miar\ integracMi ± r\nku kred\toZego i papieryZ
dáuĪn\ch c]ĊĞci r\nku ]Zią]anego ] dec\]Mami gospodarstZ domoZ\ch i firm ora]
integracMĊ s\stemyZ inst\tucMonaOn\ch >IZanic]-'ro]doZska @ : kontekĞcie
tematu ninieMs]ego art\kuáu Makim Mest d]iaáaOnoĞü fundus]\ inZest\c\Mn\ch na
r\nkach europeMskich Zarto omyZiü integracMĊ s\stemyZ inst\tucMonaOn\ch
']iĊki ]integroZan\m inst\tucMonaOnie r\nkom finansoZ\m kraMyZ 8nii EuropeMskieM moĪliZ\ Mest efekt\Zn\ pr]epá\Z kapitaáu inZest\c\Mnego co ] peZnoĞcią
Zpá\Za na podniesienie konkurenc\MnoĞci gospodarki 8nii EuropeMskieM na arenie
globalneM IntegracMa inst\tucMonalna Mest ZdraĪana na podstaZie uniMnego planu
d]iaáaĔ ]aproponoZanego pr]e] .omisMĊ EuropeMską Z  roku Z ]akresie usáug
finansoZ\ch )inancial Services Action 3lan ± )SA3) >.oZalak @ )SA3 ]akáada
reali]acMĊ c]terech kluc]oZ\ch celyZ strategic]n\ch >3ilecka @
• stZor]enie Mednolitego hurtoZego r\nku usáug finansoZ\ch
• skonstruoZanie otZartego i be]piec]nego detalic]nego r\nku usáug finansoZ\ch
• pr]\gotoZanie odpoZiednich regulacMi nad]orc]\ch i s\stemu nad]oru
• ]apeZnienie leps]\ch ZarunkyZ spraZnego funkcMonoZania Mednolitego r\nku
finansoZego
Celem reali]acMi planu )SA3 Mest ]integroZanie europeMskiego r\nku finansoZego ponad granicami paĔstZ ab\ b\á efekt\Zn\ i pá\nn\ StZor]enie takiego r\nku
] peZnoĞcią spoZoduMe Z]rost konkurenc\MnoĞci pomiĊd]\ poĞrednikami finansoZ\mi spadek kos]tyZ funkcMonoZania r\nkyZ i ]ZiĊks]enie ]dolnoĞci mobili]acMi
kapitaáu ora] Mego alokacMi co Mest s]c]egylnie istotne dla ]ar]ąd]aMąc\ch fundus]ami
inZest\c\Mn\mi = ZproZad]eniem ponadnarodoZego r\nku ZiąĪą siĊ ryZnieĪ peZne
]agroĪenia naMc]ĊĞcieM Z\mienia siĊ niebe]piec]eĔstZo pr]ereguloZania r\nku ora]
Z\stąpienia t]Z efektu ]araĪania
Cele strategic]ne Z\]nac]one Z ramach planu )SA3 są reali]oZane na podstaZie d\rekt\Z komunikatyZ i rekomendacMi .omisMi EuropeMskieM -edną ] naMZaĪnieMs]\ch inicMat\Z legislac\Mn\ch Mest '\rekt\Za Z spraZie r\nkyZ instrumentyZ
finansoZ\ch 0arkets in )inancial Instruments 'irective ± 0i)i') ktyreM gáyZn\
cel stanoZi podniesienie po]iomu harmoni]acMi usáug finansoZ\ch ZĞryd paĔstZ
8nii EuropeMskieM ora] Islandii NorZegii i Liechtensteinu -ednak Z kontekĞcie tematu ninieMs]ego art\kuáu naMZaĪnieMs]a Mest d\rekt\Za dot\c]ąca pr]edsiĊbiorstZ
]bioroZego inZestoZania Z ]b\Zalne papier\ ZartoĞcioZe ± 8CITS 8ndertakings for Collective Investments in Transferible Securities) )undus]e inZest\c\Mne
d]iaáaMące Z Europie d]ieli siĊ na fundus]e 8CITS ora] non-8CITS na podstaZie
kr\terium polit\ki inZest\c\MneM i dostĊpnoĞci dla inZestoryZ uMĊt\ch Z d\rekt\Zie 8CITS )undus]e t\pu 8CITS to fundus]e akcMi ]ryZnoZaĪone obligacMi ora]
fundus]e r\nku pieniĊĪnego : 3olsce fundus]e otZarte są ]godne ] '\rekt\Zą
8CITS = kolei fundus]e t\pu non-8CITS charakter\]uMą siĊ ogranic]oną do

httpeceuropaeuinternalBmarketinvestmentucits-directiveinde[Benhtm
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stĊpnoĞcią dla inZestoryZ moĪna ZĞryd nich Z\mieniü miĊd]\ inn\mi fundus]e
specMalist\c]ne fundus]e ]amkniĊte fundus]e r\nku nieruchomoĞci )undus]e
t\pu 8CITS są paneuropeMskimi fundus]ami inZest\c\Mn\mi mogą b\ü ]ar]ąd]ane
pr]e] inst\tucMe finansoZe ]areMestroZane Z Medn\m ] kraMyZ c]áonkoZskich 8nii
EuropeMskieM a Mednostki uc]estnictZa mogą b\ü d\str\buoZane Z po]ostaá\ch
kraMach 8nii
2becnie w 8nii EuropeMskieM obowiązuMe 'yrektywa 8CITS I9 ktyra Mest kontynuacMą istnieMąceM MuĪ od  roku dyrektywy reguluMąceM funkcMonowanie rynku
funduszy inwestycyMnych 'yrektywa 8CITS I9 skáada siĊ z 'yrektywy 
:E z  lipca  roku oraz 'yrektyw :E oraz :E z  lipca
 roku : 3olsce przepisy wdraĪaMące wymogi 'yrektywy 8CITS I9 zostaáy
wprowadzone  lutego  roku *áywne kierunki zmian wprowadzone 'yrektywą
8CITS I9 są nastĊpuMące
• wprowadzenie nowego skrytu prospektu tzw .ey Investor Information (.II)
• wdroĪenie nowego typu funduszu 8CITS ± konstrukcMi PDVWHUIHHGHU
• umoĪliwienie transgranicznego áączenia funduszy 8CITS
• ustanowienie peánego Äpaszportu´ spyáki zarządzaMąceM
• znaczne uproszczenie procedury skáadania zawiadomienia o zamiarze zbywania tytuáyw uczestnictwa w paĔstwie czáonkowskim innym niĪ macierzyste
• zacieĞnienie wspyápracy miĊdzy nadzorcami w poszczegylnych paĔstwach
czáonkowskich
Celem wprowadzenia powyĪszych zmian w ramach 8CITS I9 Mest standaryzacMa procesyw zarządzania ryzykiem w europeMskich instytucMach finansowych co
z pewnoĞcią przyczyni siĊ do dalszego pogáĊbiania procesu integracMi rynku funduszy
inwestycyMnych

3orywQDQLeryQNXIXQdXs]yLQwesWyFyMQyFKwQowyFKNrDMDFKF]áoQNowsNLFK
LwW]wsWDreM8QLL

ħrydáem informacMi na temat rynku funduszy inwestycyMnych w Europie są raporty
roczne opublikowane przez stowarzyszenie European Fund and Asset Management
Association (EFAMA) EFAMA Mest stowarzyszeniem zrzeszaMącym  stowarzyszeĔ kraMowych oraz  firm dziaáaMących na rynku funduszy inwestycyMnych 3olskĊ
reprezentuMe Izba =arządzaMących Funduszami i Aktywami : raportach rocznych
stowarzyszenie EFAMA publikuMe dane na temat wartoĞci aktywyw z podziaáem
na fundusze 8CITS oraz non-8CITS w poszczegylnych kraMach wpáywy netto do
funduszy typu 8CITS




httpwwwefamaorg
httpwwwizfaplpl
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: ninieMszeM czĊĞci zostanie przedstawione porywnanie danych dla nowych
kraMyw czáonkowskich (NMS) oraz Ästarych´ kraMyw 8nii EuropeMskieM (8E-)
: grupie 8E- znaMduMą siĊ paĔstwa ktyre tworzyáy 8niĊ EuropeMską lub zostaáy
wáączone do roku  %elgia FrancMa +olandia Luksemburg Niemcy :áochy
'ania Irlandia :ielka %rytania *recMa +iszpania 3ortugalia Austria Finlandia
SzwecMa 'o skáad grupy NMS (1HZ0HPEHU6WDWH) wchodzą kraMe ktyre przystąpiáy do 8nii EuropeMskieM w latach  oraz  Estonia Litwa àotwa Malta
3olska SáowacMa Sáowenia :Ċgry %uágaria Cypr Czechy 5umunia : tabeli 
zostaáy przedstawione wyniki porywnaĔ rynku funduszy inwestycyMnych miĊdzy
paĔstwami NMS oraz 8E- w latach ± 2bok wartoĞci Ğrednich zaprezentowano wyniki testu t-studenta zakáadaMącego nierywne wariancMe w analizowanych
prybach
Tabela  3orywnanie kraMyw NMS oraz 8E-

:artoĞü aktywów
ogóáem
(mld EUR2)

'ynamika zmian wartoĞci aktywów ogóáem
( rok do roku)

:artoĞü aktywów
funduszy UCITS (mld
EUR2)
Udziaá funduszy
UCITS w wartoĞci
aktywów funduszy
ogóáem ()
:páywy netto do
funduszy typu UCITS
(mld EUR2)

=miany wpáywów
netto do funduszy typu
UCITS ( rok do roku)

Rok

ĝrednia dla
NMS

ĝrednia dla
UE-

t Stat
(df )
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:artoĞü aktywów ogóáem funduszy inwestycyMnych Mest w grupie NMS Ğrednio kilkadziesiąt razy niĪsza niĪ w kraMach UE- np w roku  przeciĊtna
wartoĞü aktywów funduszy inwestycyMnych ogóáem byáa ponad  razy wiĊksza
w paĔstwach tzw stareM Unii niĪ w NMS :e wszystkich latach róĪnice są istotne
statystycznie 'ynamika zmian wartoĞci aktywów ogóáem Mest duĪo wyĪsza w nowych kraMach czáonkowskich ± procentowe wzrosty i spadki są wiĊksze z powodu
mnieMszeM wartoĞci bazoweM RóĪnice nie są istotne statystycznie ze wzglĊdu na duĪe
wartoĞci wariancMi w grupach Medynie w roku  obserwuMemy róĪnicĊ istotną
na poziomie tendencMi (  wartoĞü p  ) NaMwaĪnieMszą obserwacMą w przypadku zmian wartoĞci aktywów ogóáem Mest to Īe zmiany maMą taki sam kierunek
w obu grupach co potwierdza silną integracMĊ rynku funduszy inwestycyMnych
w Unii EuropeMskieM %essa na europeMskich gieádach w  roku przyczyniáa siĊ
do zmnieMszenia wartoĞci aktywów funduszy inwestycyMnych w tym roku : 3olsce
spadek aktywów netto zanotowano cztery razy w historii ± w latach   
oraz 
:artoĞü aktywów funduszy UCITS podobnie Mak wartoĞü aktywów funduszy ogóáem Mest kilkadziesiąt razy niĪsza w nowych kraMach czáonkowskich niĪ
w tzw stareM Unii np Ğrednia wartoĞü aktywów funduszy typu UCITS wynosiáa
w kraMach NMS nieco ponad  mld euro podczas gdy w kraMach UE- ± prawie
 mld euro zatem Ğrednia w kraMach UE- ponad -krotnie przewyĪsza Ğrednią dla NMS Struktura rynku funduszy inwestycyMnych pod wzglĊdem udziaáu
funduszy typu UCITS w kraMach NMS oraz UE- Mest zbliĪona w obu grupach
w analizowanych latach Ğredni udziaá funduszy typu UCITS waha siĊ miĊdzy 
i  a róĪnice miĊdzy grupami nie są istotne statystycznie ĝrednie wpáywy
netto do funduszy typu UCITS w kraMach NMS są znacznie mnieMsze niĪ w kraMach
UE- Mednak dynamika zmian Mest duĪo wyĪsza ze wzglĊdu na niską wartoĞü
rynku

3oOsNLryQeNIXQdXs]yLQwesWyFyMQyFKQDWOeQowyFKSDĔsWwF]áoQNowsNLFK

3orównanie rynku funduszy inwestycyMnych w nowych kraMach czáonkowskich
ze starymi kraMami Unii EuropeMskieM wskazuMe Īe wartoĞü aktywów funduszy inwestycyMnych w kraMach NMS stanowi tylko maáy uáamek rynku w kraMach UE-
2bserwuMemy Mednak ogromne zróĪnicowanie w obu grupach analizowanych paĔstw
NMS
np odchylenie standardowe w kraMach NMS oraz UE- wynosi V 2011
8, 22 odpoUE 15
640,86 Na rysunku 1 zostaáy przedstawione wartoĞci aktywów
wiednio oraz V 2011
ogóáem w kraMach NMS oraz Ğrednia dla grupy

3R2CES< INTE*RAC<-NE EUR23E-S.IE*2 R<N.U FUN'US=< IN:EST<C<-N<C+«
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Rysunek 1 :artoĞci aktywów ogóáem funduszy inwestycyMnych w kraMach NMS
ħródáo opracowanie wáasne na podstawie $QQXDO5HSRUW, EFAMA

:Ğród analizowanych paĔstw grupy NMS Polska ma naMwiĊkszy rynek funduszy
inwestycyMnych, prawie czterokrotnie wyĪszy niĪ Ğrednia w grupie 'rugim co do wielkoĞci rynkiem są :Ċgry :Ğród pozostaáych paĔstw warto zwróciü uwagĊ na RumuniĊ,
w przypadku któreM w analizowanych trzech latach 2009±2011 rynek funduszy inwestycyMnych caáy czas notowaá wzrosty, pomimo bessy na europeMskich rynkach w 2011 roku
Na rysunku 2, przedstawiaMącym wpáywy netto do funduszy typu UCITS, moĪna zaobserwowaü, Īe Medynie Rumunia w trzech analizowanych latach miaáa dodatnie wpáywy
.raM ten przystąpiá do Unii EuropeMskieM w 200 roku i w tym przypadku obserwuMemy
± podobnie Mak w przypadku Polski po wstąpieniu do Unii w 2004 roku ± dynamiczny
wzrost rynku funduszy inwestycyMnych, co potwierdza opiniĊ, Īe miĊdzynarodowe fundusze inwestycyMne są Mednym z kanaáów zasilania w kapitaá rynków wschodzących Na
rysunku 2 widaü, Īe Polska charakteryzuMe siĊ naMwiĊkszymi zmianami we wpáywach
netto do funduszy typu UCITS, co moĪna wytáumaczyü wielkoĞcią rynku
1,5

1
%XáJDULD
Czechy

mld EURO

0,5

:ĊJU\
Polska

0
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2010
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Rumunia
6áRZDFMD
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-1,5

Rysunek 2 :páywy netto do funduszy typu UCITS w kraMach NMS
ħródáo opracowanie wáasne na podstawie $QQXDO5HSRUW, EFAMA
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Polska zawdziĊcza pozycMĊ lidera wĞród paĔstw NMS na rynku funduszy inwestycyMnych rozwoMowi *ieády Papierów :artoĞciowych w :arszawie (*P:) Na
podstawie ostatnich dostĊpnych statystyk publikowanych przez The :orld Federation
of E[changes *P: zaMmuMe 10 mieMsce wĞród europeMskich gieád pod wzglĊdem kapitalizacMi Proces integracMi polskiego rynku kapitaáowego z europeMskim nastĊpuMe
bardzo szybko, na przykáad kapitalizacMa *P: w 1995 roku stanowiáa niecaáy procent
kapitalizacMi niemieckieM gieády 'eutsche %|rse, w 2000 roku odsetek ten wynosiá
2,5, a w 2011 roku MuĪ 11, *P: ma obecnie wyĪszą kapitalizacMą niĪ gieády
w :iedniu, Atenach czy w Luksemburgu

=DNoĔF]eQLe

: ninieMszym artykule podMĊto próbĊ zbadania procesów integracyMnych na europeMskim rynku funduszy inwestycyMnych, ze szczególnym uwzglĊdnieniem pozycMi
Polski i innych rynków wschodzących Analiza zostaáa przeprowadzona dwutorowo,
skupiono siĊ na regulacMach prawnych odnoĞnie do dziaáalnoĞci rynku, Mak i na danych
iloĞciowych dotyczących wielkoĞci rynku w poszczególnych kraMach NaMwaĪnieMsze
obecnie akty prawne ksztaátuMące rynek funduszy inwestycyMnych w Unii EuropeMskieM
to 'yrektywy MIFi' oraz UCITS I9 : przeszáoĞci wdroĪenie 'yrektywy UCITS
III stworzyáo korzystne warunki polskim funduszom, dziĊki którym mogáy one
konkurowaü na równych prawach na zintegrowanym rynku pozytywnym efektem
wprowadzenia Ustawy o funduszach inwestycyMnych z 2004 roku Mest z pewnoĞcią
dominuMąca pozycMa Polski pod wzglĊdem wielkoĞci rynku wĞród nowych paĔstw
czáonkowskich :droĪenie 'yrektywy UCITS I9, podobnie Mak w przypadku UCITS
III, wpáynie pozytywnie na polski rynek funduszy inwestycyMnych i na dalszą integracMĊ rynku europeMskiego Analiza danych publikowanych przez stowarzyszenie
EFEMA za lata 2009±2010 potwierdziáa wczeĞnieMsze obserwacMe, Īe rynek finansowy
Polski oraz innych europeMskich kraMów rozwiMaMących siĊ, na tle rynków finansowych
kraMów Europy =achodnieM, Mest niewielki Polska odgrywa Mednak kluczową rolĊ
w regionie, ma naMwiĊkszy rynek funduszy inwestycyMnych, prawie czterokrotnie
przekraczaMący Ğrednią dla grupy nowych paĔstw czáonkowskich %iorąc pod uwagĊ
potencMaá rynku europeMskich kraMów rozwiMaMących siĊ i zaobserwowaną dynamikĊ
zmian, moĪna stwierdziü, Īe wdroĪenie 'yrektywy UCITS I9 przyspieszy proces
dalszeM integracMi rynku funduszy inwestycyMnych w Europie
:arto Mednak pamiĊtaü o tym, Īe do polskiego porządku prawnego regulacMe
'yrektywy UCITS I9 zostaáy wprowadzone Ustawą o zmianie ustawy o funduszach
inwestycyMnych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym z dnia 23 listopada 2012 roku ('zU20130) i wdroĪone w 2013 roku Terminowa implementacMa
'yrektywy UCITS I9 we wszystkich kraMach Unii Mest krytycznym problemem dla
caáego rynku funduszy uniMnych 'ziĊki Masnym i przeMrzystym dziaáaniom wáadz
ustawodawczych paĔstw czáonkowskich, które Mako pierwsze wprowadziáy UCITS I9,

PR2CES< INTE*RAC<-NE EUR2PE-S.IE*2 R<N.U FUN'US=< IN:EST<C<-N<C+«

119

zarządzaMący aktywami mogli przygotowaü siĊ na weMĞcie w Īycie nowych przepisów
i przyciągnąü aktywa z kraMów, które Meszcze nie wprowadziáy odpowiedniego prawa
Na przykáad Luksemburg staá siĊ pierwszym paĔstwem czáonkowskim, które przyMĊáo
regulacMe UCITS I9 do swoMego prawa kraMowego ± staáo siĊ to MuĪ w grudniu 2010 roku,
mimo Īe termin wyznaczono na 1 lipca 2011 roku Niestety, wczeĞnieMsze wdroĪenie
regulacMi w Ästarych´ paĔstwach czáonkowskich Unii w porównaniu z kraMami NMS
mogáo przyczyniü siĊ do zwiĊkszenia róĪnicy w wielkoĞci zgromadzonych aktywów
Pozytywnym aspektem dla polskiego rynku funduszy inwestycyMnych związanym
z wprowadzeniem postanowieĔ 'yrektywy UCITS I9 w dalszeM perspektywie moĪe
okazaü siĊ standaryzacMa procesów zarządzania w europeMskich instytucMach zarządzaMących funduszami inwestycyMnymi 2becnie polski rynek funduszy inwestycyMnych
charakteryzuMe siĊ bardzo wysokimi kosztami dziaáalnoĞci, Mednymi z naMwyĪszych
w caáeM Europie Na przykáad wartoĞü wskaĨnika caákowitych kosztów operacyMnych
TER (ang Total E[pense Ratio) dla polskich funduszy akcyMnych ksztaátowaáa siĊ
w 2011 roku na poziomie 4, podczas gdy Ğrednia wartoĞü tego wskaĨnika dla europeMskich funduszy akcyMnych wynosiáa 1,5 >)XQG)HHVLQ(XURSH, 2011@ :droĪenie
dyrektywy UCITS I9, a zatem wprowadzenie uMednoliconych reguá zarządzania
oraz miĊdzynarodoweM konkurencMi, z pewnoĞcią wpáynie na obniĪenie kosztów
dziaáalnoĞci polskich funduszy inwestycyMnych, ale ten aspekt wprowadzenia UCITS
I9 bĊdziemy mogli potwierdziü w przyszáych badaniach ± gdy bĊdą MuĪ dostĊpne
odpowiednie dane
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,QWeJrDWLoQ SroFesses oI WKe EXroSeDQ mDrNeW oI LQYesWmeQW IXQds
Irom WKe SersSeFWLYe oI emerJLQJ mDrNeWs
The purpose of this article is to compare Polish investment funds market to other European countries, with particular reference to Central and Eastern Europe, in terms of market size, funds allocation
Investing in mutual funds is one of the reasons of globalization and integration of financial markets The
integration of financial markets of EU countries is supported by Financial Services Action Plan (FSAP)
established by European Commission in 1999 The most important legislative initiatives taken under the
FSAP are MiFI' and UCITS directives, whose main obMective is to raise the level of harmonization of
financial services among the countries UCITS I9 directive was launched in Poland on 1 February 2013
The analysis was based on annual reports published by the association EFEMA The size of Polish investment funds market, as well as other CEE countries, is not comparable to the :estern Europe
countries +owever, the gap is decreasing, we observe in CEE countries high growth rate and trends
prevailing in the developed countries Poland plays a leading role in this process Poland has the biggest
investment funds market among the analyzed group of New Member States, almost four times bigger
than the average for the group

