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Analiza rozwoju funduszy inwestycyjnych w Polsce
w latach 2003–2007

Streszczenie
Celem artykułu jest analiza rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych w latach 2003–
2007, zarówno całego segmentu rynku, jak i w poszczególnych grupach funduszy. W opracowaniu prezentowane będą dane obrazujące zmiany różnych wielkości dotyczących funduszy inwestycyjnych, które stanowić będą podstawę do oceny zakresu ich funkcjonowania. Analizie poddana zostanie przede wszystkim struktura oraz dynamika rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 2003–2007.

Wprowadzenie
Niezaprzeczalnym jest fakt o stale rozwijającym się segmencie rynku, jakim są fundusze inwestycyjne. Nowe instrumenty finansowe, nowe rodzaje transakcji, ogromna
liczba spółek notowanych na giełdzie oraz postępująca globalizacja rynków papierów
wartościowych sprawiły, iż inwestowanie stało się obecnie sztuką. Brak wiedzy i umiejętności w rozsądnym inwestowaniu oszczędności sprawiają, że fundusze inwestycyjne
stanowią alternatywę dla chętnych do skorzystania z możliwości pomnażania swoich pieniędzy, jakie daje rynek kapitałowy.
Fundusze inwestycyjne w ostatnich latach systematycznie umacniały swoją pozycję
na rynku kapitałowym, czego widocznym efektem jest wzrost wartości aktywów netto
(WAN) zgromadzonych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Wzrost WAN jest
głównym wskaźnikiem charakteryzującym rozwój rynku funduszy inwestycyjnych. Jak
wykażą diagramy prezentowane w artykule, w latach 2003–2007 zmieniała się zarówno
struktura aktywów funduszy inwestycyjnych, jak i dynamika ich wzrostu.
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1. Grupy funduszy inwestycyjnych w Polsce
W Polsce fundusze inwestycyjne są nowymi i jak dotąd słabo jeszcze znanymi podmiotami. Rynek ten powstał w 1992 r., kiedy to ówczesna Komisja Papierów Wartościowych udzieliła pierwszego zezwolenia, które otrzymał Pierwszy Polski Fundusz Powierniczy Pioneer. Ustawa z 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych1 zastąpiła przepisy dotyczące funduszy powierniczych zawarte w ustawie z 1992 r. Prawo o publicznym
obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych. W maju 2004 r. została
uchwalona nowa ustawa o funduszach inwestycyjnych2, której głównym celem było dostosowanie polskiego prawa do regulacji europejskich w tym obszarze.
Mimo, iż jest to jeszcze ciągle młody rynek w Polsce, systematyczne staje się on bardziej rozpoznawalny i szeroko omawianym przez analityków, ze względu na swoje cechy.
Analizę rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych należy rozpocząć od przedstawienia ich
sposobów klasyfikowania. Literatura przedmiotu rozróżnia kilka klasyfikacji funduszy
w oparciu o różne kryteria. Najczęściej prezentowany jest podział oparty na kryterium
strategii inwestycyjnej, gdzie wyróżnia się:
1. Fundusze akcyjne (ang. stock funds, equity funds), w przypadku których główny
instrument stanowią akcje, z czym wiąże się zwiększone ryzyko, ale też wyższa
oczekiwana stopa zwrotu. Podwyższonemu ryzyku zmiany kursu akcji towarzyszy
ponadprzeciętna możliwość generowania zysku w miarę wzrostu wartości akcji,
które fundusz zakupuje.
2. Fundusze zrównoważone (ang. hybryd funds), inwestujące zarówno w akcje, jak
i instrumenty dłużne. Zasobność akcji w portfelu waha się między 40% a 60%
w zależności od przyjętej polityki. Oczekiwana stopa zwrotu jest niższa niż w poprzednim przypadku, lecz mniejsze jest również ryzyko związane z utratą części
włożonego wkładu kapitałowego.
3. Fundusze obligacji (ang. bond funds), które posiadane środki alokują w papiery
wartościowe o stałym dochodzie, takie jak bony i obligacje skarbowe. Należą do
najbezpieczniejszych funduszy inwestycyjnych chroniących kapitał, nieobarczonych w zasadzie ryzykiem utraty kapitału w związku z inwestowaniem w bezpieczne obligacje gwarantowane przez państwo.
4. Fundusze rynku pieniężnego (ang. money market funds), które inwestują w instrumenty dłużne o terminie zapadalności nie przekraczającym jednego roku. Są równie bezpieczne jak fundusze obligacyjne i charakteryzują się niską stopą zwrotu.
5. Fundusze wyspecjalizowane (ang. alternative funds), które inwestują w różne instrumenty rynku finansowego, których zestaw jest ustalany nie według kryterium
rodzaju instrumentu, ale ze względu na wyspecjalizowaną politykę inwestycyjną.
Tutaj oczekiwana stopa zwrotu i ryzyko uzależnione są od instrumentów, w które
lokowane są środki pieniężne.
Różnorodność funduszy związana jest z wieloma czynnikami. Podstawowe jej grupy wiążą się z ryzykiem towarzyszącym inwestowaniu w poszczególne klasy papierów
1
2
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Ustawa z 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. nr 139 póź. 933).
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wartościowych. Na potrzeby artykułu, ażeby wskazać na pewne tendencje i zachowania
oszczędzających na zmieniające się otoczenie, w artykule zastosowany zostanie podział
funduszy na: akcyjne, mieszane, dłużne, pieniężne i gotówkowe oraz pozostałe (nieruchomości, sekurytyzacyjne, ochrony kapitału i inne, selektywnie inwestujące w poszczególne kategorie aktywów).

2. Rozwój funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 2003–2007
Zgodnie z przedstawionym podziałem funduszy inwestycyjnych na grupy, dokonajmy analizy rozwoju całego segmentu rynku oraz poszczególnych grup funduszy, czyli
jego rozwoju strukturalnego. Rys. 1 przedstawia rozwój całego segmentu rynku w latach
2003–2007 w oparciu o parametr WAN.

Fundusze inwestycyjne w ostatnich latach cieszyły się ogromnym zainteresowaniem
wśród oszczędzających, o czym świadczy ciągły wzrost WAN. Od 2003 r. można zaobserwować wzmożone zainteresowanie funduszami inwestycyjnymi, które stały się atrakcyjną alternatywą dla lokat bankowych. Średnioroczny przyrost WAN w badanym okresie wyniósł ok. 50%. Najszybszy wzrost WAN zanotowano w 2005 r., gdzie jego wartość
zwiększyła się w stosunku do roku poprzedniego o 64%. Nieco mniejszy przyrost (ok.
60%) zaobserwowano w 2006 r. W tym też roku zanotowano największy kwotowy przyrost wartości WAN w stosunku do roku poprzedniego, gdzie wartość do roku poprzedniego zwiększyła się o 37 397 mln zł. Aktywa zgromadzone w towarzystwach funduszy inwestycyjnych najwolniej rosły w 2004 r., a spowodowane to było złą koniunkturą na rynku papierów wartościowych. Wartość środków zgromadzonych w 2007 r. zwiększyła się
pięciokrotnie w stosunku do początku badanego okresu.
Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce rozwijał się w bardzo szybkim tempie i posiada niewątpliwie ogromny potencjał wzrostu. Jest jednak uzależniony od wielu czynników. Jedną z podstawowych determinant jego rozwoju jest z pewnością tempo wzrostu gospodarki polskiej, które ma bezpośredni wpływ na poziom zamożności społeczeństwa, jego skłonność do oszczędzania, a w konsekwencji na wartość inwestycji na rynku
finansowym.
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3. Struktura funduszy inwestycyjnych w Polsce
Rys. 2 i 3 charakteryzują z kolei strukturę funduszy inwestycyjnych, wyodrębnioną
zgodnie z przyjętą w artykule klasyfikacją. Pierwszy z rysunków obrazuje począwszy od
2003 r. zmiany zachodzące w strukturze rynku wyrażone w procentach. Zaobserwować
można na nim zmiany struktura rynku w badanym okresie. Drugi z rysunków charakteryzuje natomiast zmiany WAN grup funduszy w badanym okresie. Ilustruje jak pewne
grupy funduszy zwiększały swoją wartość kosztem innych grup oraz jak te zmiany zachodziły w kolejnych latach. Oba wykresy winny być analizowane wspólnie, aby uchwycić
pewne zjawiska i trendy zachodzące w tym segmencie rynku.
Początek badanego okresu (2003 r.) to znaczna przewaga bezpiecznych instrumentów, do których zaliczamy fundusze rynku pieniężnego i gotówkowego oraz fundusze
dłużne. Razem fundusze te gromadziły ponad 22 014 mln zł wszystkich aktywów zarzą-
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dzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, co stanowiło 65% całego rynku.
Znaczna cześć rynku pozostawała w dyspozycji funduszy mieszanych, w których zainwestowany był co czwarty złoty. Zaledwie 7% aktywów w tym roku było ulokowanych
na rynku akcji, co świadczy o braku zaufania i niechęci do tego rodzaju ryzykownych inwestycji. Taki stan był zapewne wynikiem złej koniunktury na rynku papierów wartościowych. Fundusze sklasyfikowane w kategorii „inne” dysponowały niecałym dwuprocentowym udziałem w rynku.
Rok 2004 przyniósł wzrost aktywów o 4578 mln zł, co daje dynamikę na poziomie
13%. Jednocześnie okres ten przyniósł zmiany w strukturze aktywów zarządzanych przez
fundusze w poszczególnych grupach. Liderem rynku zostały fundusze mieszane, gromadząc ponad 35% wszystkich aktywów. O 4482 mln zł, do 12 093 mln zł zmniejszył się
udział funduszy inwestujących w papiery dłużne, co daje spadek wartości o niecałe 30%.
Ujemna dynamika w tej grupie oraz dodatnia w grupie funduszy akcyjnych i mieszanych
były wynikiem polepszającej się koniunktury na rynku papierów wartościowych, dających możliwość osiągnięcia znacznych zysków.
Kolejny rok to kontynuacja wzrostu WAN dla całego rynku i jak wykazuje analiza całego badanego okresu, 2005 r. charakteryzował się najszybszą dynamiką wzrostu – bo aż
64%. Liderem rynku pozostały fundusze mieszane, które na przestrzeni roku powiększyły swój udział z 35,9% do 44,8% gromadząc w grudniu majątek przekraczający 27 570
mln zł. Pozostałe grupy funduszy zanotowały również wzrosty wartości, jednak nie były one tak istotne jak w przypadku funduszy mieszanych.
W strukturze poszczególnych grup dają zauważyć się pewne trendy. Od 2003 r. maleje procentowy udział środków zgromadzonych w funduszach dłużnych i pieniężnych,
zyskują natomiast fundusze mieszane. Fundusze te systematycznie zwiększały swoją wartość wyrażoną w złotych, czego wynikiem było objęcie prawie 45% całego rynku. Innymi słowy prawie co druga złotówka zainwestowana na rynku funduszy inwestycyjnych
powierzona została funduszom mieszanym.
Rok 2006 to kolejny okres wzrostu aktywów oraz wyraźny wzrost zainteresowania
oszczędzających funduszami mieszanymi, które wzmocniły udział w łącznych aktywach
branży. W 2006 r. na znaczeniu zyskała również kolejna grupa produktów lokujących
środki na rynku akcji. W funduszach akcyjnych na koniec grudnia 2006 r. był ulokowany co trzeci złoty powierzony w zarządzanie funduszom inwestycyjnym. Roczna dynamika w tej grupie funduszy wynosi niecałe 200%, co było konsekwencją utrzymującej się
hossy na rynku papierów wartościowych. Rok 2006 to okres wyraźnego braku zainteresowania produktami dłużnymi, które traciły udział w branży, gromadząc w grudniu zaledwie 10% łącznych aktywów. Fundusze sklasyfikowane w kategorii „inne” dysponowały udziałem w rynku równym 8%. Najmniejsza część rynku, bo tylko 7924 mln zł pozostawała w dyspozycji funduszy rynku pieniężnego i gotówkowego, co świadczy o braku
zainteresowania tą formą inwestowania.
W 2007 r. z coraz mniejszym zainteresowaniem spoglądano na ofertę funduszy lokujących środki w papiery dłużne. W tym przypadku wartość środków powierzonych w zarządzanie tym funduszom na koniec 2007 r. była nominalnie niższa o 1006 mln zł, niż
w grudniu roku wcześniejszego. Fundusze tej grupy zarządzały środkami o wartości 8893
mln zł, co stanowiło zaledwie 6% udziału w rynku. Taki sam procent rynku objęła grupa
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funduszy pieniężnych i gotówkowych. Na wartości zyskiwał natomiast fundusze mieszane oraz akcyjne. W przypadku tych pierwszych obserwujemy dalszy wzrost zgromadzonych środków do kwoty 68 938 mln zł, co stanowiło 30% dynamikę w stosunku rocznym.
Procentowy udział w rynku na koniec badanego okresu wyniósł 51%, co świadczy o zaufaniu do tej grupy funduszy, a wartość środków zgromadzonych zwiększa się ośmiokrotnie w stosunku do 2003 r. W przypadku funduszy akcyjnych obserwujemy największy roczny przyrost wartościowy. Kwota zgromadzonych środków w 2007 r. zwiększyła
się 21 280 mln zł, co stanowiło niemal 100% dynamiki w skali roku, dając ponad 30%
udział w rynku.
Podsumowując badany okres należy wyraźnie nakreślić tendencje panujące na rynku funduszy inwestycyjnych. Zwrócić należy uwagę na ciągły wzrost wartości aktywów
netto zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, świadczący o zaufaniu
oszczędzających do tych ciągle jeszcze nowych na naszym rynku podmiotów. Wartość
zgromadzonych środków w 2007 r. zwiększyła się o 101 815 mln zł w stosunku do początku badanego okresu, co stanowi 300% dynamikę. Najszybszą dynamikę charakteryzowały się fundusze akcyjne, gdyż ich wartość zwiększyła się aż siedemnastokrotnie.
Kolejną grupą funduszy, o której należy wspomnieć są fundusze mieszane. Tempo ich
wzrostu wyniosło ok. 800%.
Najmniejszym zainteresowaniem w badanym okresie cieszyły się fundusze dłużne,
których wartość uległa zmniejszeniu o 50%. W badanym okresie wyraźnie obserwowalny był spadkowy trend procentowego udziału w rynku funduszy bezpiecznych, do których zaliczamy fundusze rynku pieniężnego i rynku papierów dłużnych. W przypadku
funduszy pieniężnych ich procentowy udział zmniejszył się z 16,5% w 2003 r. do 6,2%
w 2007 r. Fundusze rynku papierów dłużnych w 2003 r. gromadziły natomiast aż 50,3%
całego sektora, a na koniec badanego okresu zaledwie 6,6% wszystkich środków zgromadzonych w funduszach.
Jak wspomniano, trend wzrostowy dotyczył głównie funduszy mieszanych i akcyjnych, co było pochodną korzystnej sytuacji gospodarczej Polski oraz panującej w badanym okresie hossy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zakończenie
Fundusze inwestycyjne jako wyspecjalizowane podmioty służą do zbiorowego lokowania środków pieniężnych głównie w papiery wartościowe. Są obecnie jedną z popularniejszych instytucji finansowych na rozwiniętych rynkach kapitałowych. Fundusze inwestycyjne stanowią szybko rosnący segment polskiego rynku kapitałowego i odgrywają coraz większą rolę w gospodarce narodowej. Wśród wielu czynników dynamicznego
wzrostu tej branży wskazać należy zaufanie do funkcjonowania funduszy inwestycyjnych, jako bezpiecznego i transparentnego sposobu zarządzania finansami. Dynamiczny
rozwój rynku funduszy inwestycyjnych w ostatnich latach był efektem splotu wielu czynników, do których można zaliczyć:
• dobrą koniunkturę gospodarczą,
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• panującą w badanym okresie hossę na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
• rozwój produktów inwestycyjnych, czy też łatwiejszy do nich dostęp.
W ostatnich latach popularność krajowych funduszy inwestycyjnych systematycznie wzrastała – przybywało nowych klientów, a aktywa sektora rosły w sposób bardzo
znaczący. Jak się wydaje, nakreślone w opracowaniu trendy i tendencje nie będą w takim
zakresie i skali kontynuowane w kolejnych latach. Jakkolwiek 2007 r. zapisał się jako
kolejny okres wzrostowy, przyniósł również zawirowania na rynku kapitałowym. W 2007
r. na GPW w Warszawie panowały bardzo zmienne nastroje. Pierwsze pół roku, to miesiące kontynuowania czteroletniej hossy i wiążący się z nią stały wzrost WAN funduszy
inwestycyjnych. Drugie półrocze to zawirowania i załamanie się optymistycznych nastrojów, wywołane wstrząsem amerykańskiego rynku finansowego związanego z rynkiem kredytów hipotecznych, tzw. sub prime.
Tak więc koniec trwającej cztery lata hossy na GPW w Warszawie przesądził o spowolnieniu rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych, mierzonym wzrostem WAN. Wstępne dane za 2008 r. zdają się to potwierdzać. Następne lata przebiegać będą pod znakiem
zmniejszania się wartości środków pozostających w dyspozycji Towarzystw Funduszy
Inwestycyjnych. Pewnym zdaje się być również zmiana trendów w poszczególnych grupach funduszy. I tak, dla funduszy rynku akcyjnego, obarczonego wysokim ryzykiem,
zakłada się nieuchronne zmniejszanie się WAN. Rozwój tej grupy funduszy nierozłącznie związany jest z sytuacją na giełdach, a ta jak wiadomo wygląda nienajlepiej. Znaczne spowolnienie, ale jednak umiarkowany wzrost towarzyszyć powinien funduszom mieszanym. Wykorzystać one powinny statutową możliwość inwestowania w instrumenty
bezpieczne, co powinno zatrzymać umarzanie jednostek. Jak się zdaje na złej koniunkturze skorzystać mogą fundusze bezpieczne skupiające fundusze dłużne oraz fundusze
rynku gotówkowego i pieniężnego. W tym przypadku powinniśmy obserwować wzrost
zainteresowania oszczędzających ich produktami. Ich wartość może wzrastać o umarzane jednostki w pozostałych grupach funduszy.

Analysis of the Investment Funds Development in Poland in 2003–2007
Summary
The article presents results of analysis of the investment funds market in Poland in
2003–2007. The analysis was basically made in main groups of the investment funds. In
the article are presented the data, which described changes on capital market and in
portfolio structure of the investment funds. It is a base for the investment funds market
general assessment.
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