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Wstęp
Celem niniejszego raportu jest zwrócenie uwagi na zagrożenia
dla przyszłości polskiej gospodarki wynikające z barier dla rozwoju rynku kapitału właścicielskiego1 oraz sprowokowanie dyskusji
i działań dla zmiany opisywanego stanu rzeczy.
Model rozwoju polskiej gospodarki kształtuje się na naszych
oczach w wyniku naszych działań. To od nas zależy, czy utrwali się w Polsce model gospodarki peryferyjnej, w której dominować będą przedsiębiorstwa państwowe i korporacje zagraniczne,
a inwestorzy i przedsiębiorcy starać się będą omijać krajową jurysdykcję, prowadząc działalność tak, aby w maksymalnym stopniu
opierać się o decyzje zagranicznych organów regulacyjnych, nadzorczych i sądów. Aby nie wpaść w „pułapkę średniego dochodu”, lecz kontynuować proces zmniejszania różnicy w poziomie
rozwoju w stosunku do bogatych krajów Zachodu, powinniśmy
budować inny model gospodarki – taki, w którym dominują firmy
prywatne, które mają swoje centrale i faktyczne centra kompetencji w kraju, są przy tym zdolne do ekspansji międzynarodowej,
a jednocześnie czują się pewnie i bezpiecznie w krajowym otoczeniu prawnym.
W rozdziale „Pożądany model rozwoju gospodarczego Polski”
charakteryzujemy dwa alternatywne modele przyszłego rozwoju.
Zastanawiamy się, czy są szanse na ukształtowanie nad Wisłą modelu potrzebnego dla realizacji rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego kraju odpowiadającego aspiracjom Polaków. Uzasad-

1
Określenie „rynek kapitału właścicielskiego” oznacza tu rynek, na którym spółki mogą pozyskać kapitał własny. Rynek kapitału właścicielskiego obejmuje zarówno segment niepubliczny, w obszarze którego działają m.in. fundusze venture capital i private equity, jak i segment
publiczny, obejmujący spółki notowane na giełdach papierów wartościowych i inwestorów
giełdowych.
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niamy pogląd, że przyszli globalni polscy czempioni gospodarczy
i rozpoznawalne na świecie polskie produkty i marki mają szanse
powstawać i rozwijać się dzięki energii polskich przedsiębiorców, sile polskiej gospodarki, przy wsparciu polskiego rynku kapitału właścicielskiego. Powodzenie tego procesu zależeć będzie
w istotnej mierze od tego, czy uda się rozwiązać lub zmitygować
omawiane w tym raporcie problemy zagrażające rozwojowi polskiego rynku kapitału właścicielskiego.
W rozdziale „Rynek kapitału właścicielskiego, jakiego potrzebujemy” charakteryzujemy pożądany kształt rynku kapitału właścicielskiego. Na rysunku 1 prezentujemy kluczowe elementy ekosystemu
rynku kapitału właścicielskiego, o których będzie mowa w kolejnych
rozdziałach. Zwracamy uwagę na synergie i komplementarność
między segmentem niepublicznym i publicznym rynku.
W rozdziale „Syntetyczne porównania międzynarodowe” przedstawiamy zestawienia, z których wyciągamy wniosek, że polski rynek kapitału właścicielskiego jest zbyt mały w stosunku do potrzeb
gospodarki.
W rozdziale „Infrastruktura instytucjonalna, regulacje, nadzór i egzekucja prawa” sygnalizujemy tendencje w polityce regulacyjnej
i nadzorczej oraz problemy z egzekucją prawa, utrudniające funkcjonowanie i zagrażające rozwojowi polskiego rynku kapitału właścicielskiego.
W rozdziale „Wspieranie długoterminowych oszczędności” zajmujemy się fundamentalnym dla rozwoju rynku problemem mobilizacji długoterminowych oszczędności. W odrębnych podrozdziałach omawiamy sytuację i formułujemy propozycje dotyczące
OFE, programu PPK oraz programów IKE i IKZE.
W rozdziale „Poprawa warunków funkcjonowania segmentu niepublicznego (PE, VC i crowdfunding)” zwracamy uwagę na anomalie, którymi są: fakt, że w oparciu o polskie prawo nie można
utworzyć funduszu private equity lub funduszu venture funkcjonu-
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jącego zgodnie z przyjętymi w rozwiniętych krajach standardami,
oraz fakt, że polskie fundusze emerytalne i inni inwestorzy instytucjonalni – odmiennie od ich odpowiedników w krajach rozwiniętych – nie inwestują w fundusze private equity i venture capital.
Odnotowując z nadzieją wzrost skali finansowania venture capital,
zwracamy uwagę, że brak jeszcze danych pozwalających ocenić
efekty tych działań, a sukcesy w programach venture capital zdominowanych przez fundusze finansowane ze środków publicznych są na świecie raczej wyjątkiem niż regułą.
W rozdziale „Rozwój GPW w symbiozie z całym rynkiem kapitałowym” piszemy o warszawskiej giełdzie, będącej centralną instytucją publicznego segmentu rynku, a zarazem mającą istotne
znaczenie dla rynku niepublicznego. Rozważamy działania służące
rozwojowi GPW w symbiozie z całym rynkiem kapitału właścicielskiego. Zastanawiamy się, jak zmitygować występujący w obecnej
pozycji GPW konflikt między rolą spółki maksymalizującej zysk
a pozycją monopolistycznego dostawcy usług infrastrukturalnych.
W rozdziale „Ułatwienia dla funkcjonowania inwestorów indywidualnych” omawiamy bariery funkcjonowania indywidualnych inwestorów i przedstawiamy propozycje ułatwień.
W rozdziale „Rozwój i wykorzystanie potencjału instytucji zbiorowego inwestowania” piszemy o instytucjach, których funkcja jest kluczowa dla zamiany oszczędności gospodarstw domowych na inwestycje
na rynku kapitałowym i tym samym dla rozmiarów rynku kapitałowego, jak i podaży kapitału dostępnego dla przedsiębiorców i firm. Skupiamy tutaj uwagę na branży funduszy inwestycyjnych.
W rozdziale „Poszukiwanie właściwych ram dla pełnowymiarowej działalności maklerskiej” piszemy o sytuacji domów i biur maklerskich. Sygnalizujemy zagrożenie dla możliwości wypełniania
istotnej funkcji, jaką jest wspieranie spółek w pozyskiwaniu finansowania na rynku kapitałowym, związane z faktem, że branża zdominowana jest przez bankowe biura maklerskie i następuje proces
ograniczania znaczenia tych biur w ramach struktur banków.
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W rozdziale „Kwestia kosztów usług” poruszamy kwestie benchmarkingu kosztów usług na rynku kapitałowym.
W niektórych omawianych kwestiach formułujemy rekomendacje,
przedstawiając własne propozycje lub przypominając rozwiązania
formułowane w dotychczasowych dyskusjach lub postulowane
w istniejących dokumentach, m.in. w rządowej Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego2. W części poruszanych kwestii nie mamy
gotowych propozycji lub proponowane rozwiązania nie są w pełni zadawalające. Naszym zamiarem jest postawienie problemu
i sprowokowanie dyskusji, która powinna być kontynuowana,
m.in. na forum proponowanego Panelu Interesariuszy Rynku Kapitałowego, a konkretne propozycje rozwiązań mogą być przedmiotem analiz eksperckich.
***
Raport wykonany przez Capital Strategy i Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego powstał przy wsparciu finansowym partnerów, którymi
są (w kolejności alfabetycznej): Izba Domów Maklerskich, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i PFR
Ventures Sp. z o.o. Umowy z partnerami gwarantują wykonawcom
raportu pełną swobodę w pracach merytorycznychi w formułowaniu
przedstawionych wniosków, a w szczególności stwierdzają, że wykonanie tych umów nie może prowadzić do naruszenia „5 zasad niezależności eksperckiej Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego”.
W trakcie prac nad niniejszym raportem swoją wiedzą z autorami
podzielili się eksperci i interesariusze rynku, wśród których byli
m.in.: Mariusz Adamski (partner, ff Venture capital), Karolina Bajorek (analityk, ff VC), Tomasz Bardziłowski (dyrektor zarządzający,
Ipopema Securities), Brunon Bartkiewicz (prezes, ING Bank Śląski

Załącznik do uchwały Rady Ministrów z dnia 1 października 2019 r., Monitor Polski – Dziennik
Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej, 25 października 2019 r. Poz. 1027.

2
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S.A.), Tomasz Ciborowski (partner, Enterprise Investors), Piotr Cieślak (dyrektor zarządzający, SII), Maciej Ćwikiewicz (prezes, PFR
Ventures), Jarosław Dominiak (prezes, SII), Jarosław Dzierżanowski (dyrektor działu prawnego, SII), Przemysław Głębocki (prezes
PSIK, partner współzarządzający Accession Capital Partners), Norbert Jeziołowicz (dyrektor w ZBP), Mirosław Kachniewski (prezes
SEG), Jan Kalisz (współwłaściciel Fibrain Sp. z o.o.), Piotr Kamiński
(wiceprezes Wielton S.A., wiceprezydent konfederacji Pracodawcy RP), Waldemar Markiewicz (prezes, IDM), Michał Masłowski (wiceprezes SII), Aleksander Mokrzycki (wiceprezes, PFR Ventures),
Barbara Nowakowska (dyrektor zarządzająca, PSIK), Radosław Olszewski (prezes, Dom Maklerski BOŚ S.A.), Szymon Ożóg (prezes,
Nationale-Nederlanden PTE), Sławomir Panasiuk (wiceprezes,
KDPW S.A.), Arkadiusz Regiec (CEO, Beesfund S.A.), Małgorzata
Rusewicz (prezes IGTE, prezes IZFiA), Jacek Siwicki (prezes, Enterprise Investors), Jacek Socha (były przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, b. minister skarbu państwa, b. partner
PwC), Jan Filip Staniłko (dyrektor ds. strategii w Vigo System S.A.,
b. dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju,
Pracy i Technologii), Katarzyna Szwarc (pełnomocniczka ds. SRRK,
MF), Bartosz Świdziński (członek zarządu, Erste Securities Polska),
Maciej Trybuchowski (prezes, KDPW S.A.), Mateusz Zawistowski
(general counsel, ff VC), Janusz Żebrowski (inwestor, przedsiębiorca internetowy), Marcin Żółtek (wiceprezes, TFI PZU). Autorzy raportu dziękują wszystkim tym osobom, zastrzegając, że nie
ponoszą one odpowiedzialności za jego treść. Raport przedstawia opinie autorów, które nie muszą być zgodne ze stanowiskami
partnerów ani osób, które podzieliły się z autorami swoją wiedzą.

Stefan Kawalec
Prezes Capital Strategy
Paweł Musiałek
Dyrektor Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego

15

Lista rekomendacji
Rozdział „Infrastruktura instytucjonalna, regulacje, nadzór,
egzekucja prawa”
1. Powołanie Panelu Interesariuszy Rynku Kapitałowego (PIRK),
który powinien: opiniować rozwiązania regulacyjne ex ante
i ex post (a w tym również wypowiadać się w sprawie regulacji
unijnych zarówno na etapie ich przygotowywania przez organy UE, jak i na etapie implementacji krajowej) oraz formułować
opinie na temat działań KNF i wydawanych przez KNF interpretacji. PIRK może być powołany przez Ministra Finansów
w uzgodnieniu z przedstawicielami głównych interesariuszy
lub samodzielnie przez organizacje samorządowe reprezentujące uczestników rynku.
2. Wzmocnienie wyspecjalizowanych komórek w strukturze prokuratury, zajmujących się rynkiem kapitałowym, tak by miały
zdolność do bardziej kompleksowej analizy przestępczości
w obszarze rynku kapitałowego i finansowego. Fizyczne usytuowanie w siedzibie KNF zespołu prokuratorów zajmujących
się zagadnieniami rynku kapitałowego, aby usprawnić przepływ informacji i współpracę.
3. Powołanie Sądu Rynku Kapitałowego, który powinien mieć
kompetencję do rozstrzygania zarówno w sprawach cywilnych, jak i karnych, a także rozpatrywać odwołania od decyzji
administracyjnych KNF.
Rozdział „Wspieranie długoterminowych oszczędności
OFE
1. Stopniowa zmiana limitów inwestycyjnych OFE, aby umożliwić dywersyfikację: dopuszczenie inwestowania w obligacje
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skarbowe, w pierwszym kroku do 10% aktywów, w celach
płynnościowych.
2. Zmiany wariantowe
W1: Prywatyzacja środków na rachunkach w OFE, bez opłaty
przekształceniowej
W2: Wprowadzenie dla członków OFE opcji przekierowania
„suwaka” do PPK
I.

Status prawny środków pozostających w OFE zostaje
niezmieniony.

II. Kontynuacja płacenia składek do OFE.
III. Kontynuacja transferów z OFE w ramach „suwaka”,
z tym, że:
a. W przypadku osób, które mają aktywne rachunki
w PPK (czyli otrzymują tam dopłaty Skarbu Państwa), transfery kierowane są na te rachunki w PPK.
b. W przypadku pozostałych osób transfery trafiają
tak jak dotychczas do ZUS, zwiększając wartość
zapisów ich kont emerytalnych.
PPK
1. Zastąpienie w PPK dopłaty 240 zł rocznie dopłatą wysokości
600 zł (50 zł miesięcznie)
2. Rozszerzenie prawa do udziału w PPK: dopłatę mogłaby otrzymać każda osoba w wieku produkcyjnym, która będzie wpłacać składki z podstawą w wysokości co najmniej średniego
wynagrodzenia.
IKE/IKZE
1. Zintegrowanie IKE i IKZE w ramach jednego programu, z jedną
nazwą, z zachowaniem subkont z różnymi schematami podatkowymi.
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2. Podniesienie limitu wpłat na IKE do wysokości 1 mln zł rocznie.
3. Utrzymanie limitów wpłat na IKZE, z wyłączeniem transferów
oszczędności emerytalnych z zagranicy.
4. Doprowadzenie do powstania w ramach programów PPK, PPE
i IKZE funduszy spełniających warunki umożliwiające przenoszenie oszczędności emerytalnych z zagranicy przez Polaków
wracających do kraju.
5. Umożliwienie zagranicznym pracownikom w Polsce transfer
ich oszczędności kapitałowych do spełniających określone
warunki funduszy emerytalnych w ich krajach.
Rozdział „Poprawa warunków funkcjonowania segmentu
niepublicznego (PE, VC i crowdfunding)”
Private equity
1. Umożliwienie tworzenia w Polsce funduszy private equity
zgodnie ze standardami tej branży.
2. Umożliwienie OFE, TFI, PPK, PPE inwestowanie w private
equity (zmiana przepisów i interpretacji nadzoru).
Venture capital
1. Otoczenie regulacyjne:
a. Umożliwienie tworzenia funduszy venture capital zgodnie z międzynarodowymi standardami branży.
b. Zapewnienie pełnej neutralności podatkowej funduszy
VC.
c. Wprowadzenie instrumentów o własnościach takich
jak convertible preferred stock, convertible debt, SAFE
w celu umożliwienia właściwego ukształtowania mechanizmu finansowania między funduszem VC a spółką
portfelową.
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d. Uproszczenie i skrócenie procesu rejestracji podwyższenia kapitału w spółkach niepublicznych.
2. Pozyskanie większej liczby renomowanych funduszy VC, aby
we współpracy z nimi mogli zdobywać umiejętności polscy zarządzający i inwestorzy.
3. Stworzenie warunków do inwestowania przez polskich inwestorów, w tym instytucje zarządzające środkami OFE, PPK, IKE,
IKZE, w fundusze venture capital.
4. Wsparcie przez PFR rozwoju funduszy pre-IPO.
5. Ułatwienie komercjalizacji wyników badań naukowych jako
źródła start-upów:
a. powiązanie w większym stopniu oceny uczelni i naukowców od skali komercjalizacji wyników badań naukowych,
b. opracowanie przez Ministerstwo Edukacji i Nauki:
•

wzorów umów określających zasady przypisania i podziału prawa do własności intelektualnej
w przypadku projektów realizowanych przez
uczelnie,

•

zasad dotyczących identyfikacji pól konfliktu interesu,

•

standardów metodologii wyceny technologii,

•

wzorów umów transferu technologii,

c. wzmocnienie uczelnianych biur transferu technologii
i wsparcie ich o wysokiej klasy obsługę prawną.
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Crowdfunding
Zaakceptowanie crowdfundingu jako jednej z form finansowania
kapitałowego i podjęcie działań organizacyjnych i edukacyjnych
dla wykorzystania synergii między crowdfundingiem a innymi formami finansowania.
Rozdział „Rozwój GPW w symbiozie z całym rynkiem kapitałowym”
1. Procedura zatwierdzania prospektu przez KNF powinna być
przyjazna, zrozumiała i przewidywalna, a oczekiwany jej czas
powinien być porównywalny z czasem na konkurencyjnych
rynkach.
2. Wprowadzenie zasady, że dokument ofertowy na New Connect nie musi być zatwierdzany przez GPW, jeśli oferującym
jest biuro maklerskie.
3. Dopuszczanie akcji (lub praw do akcji) do obrotu w ciągu 48
godzin po IPO (uchwała o dopuszczeniu do obrotu powinna
być podejmowana warunkowo przed IPO, a po IPO powinno
następować dopuszczenie akcji (lub praw do akcji) do obrotu,
jeśli spełniony został warunek rozproszenia).
Niezależnie od omówionej wyżej zmiany w działaniu samej
GPW, należy zmienić również działanie sądu rejestrowego tak,
aby w ciągu 48 godzin po zakończeniu IPO mogła nastąpić rejestracja akcji w KRS i przekształcenie praw do akcji w akcje.
4. Uruchomienie przez GPW stałego monitoringu dostępności
i poprawności raportów finansowych polskich spółek w międzynarodowych serwisach oraz programu wspierającego mniejsze
spółki w przygotowaniu regularnych raportów i informacji w języku angielskim. GPW powinna zaangażować się we wdrożenie
inicjatywy Komisji Europejskiej zbierania wszystkich informacji
m.in. ze spółek w jednej bazie dostępnej dla wszystkich inwestorów w Europie (European Single Access Point)3.
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5. Pokrycie analityczne:
•

Należy zwiększyć zakres programu finansowania przez
GPW raportów analitycznych dotyczących mniej płynnych spółek, przy czym wynagrodzenie firm sporządzających raporty powinno być powiązane z efektem
w postaci zwiększenia obrotów na akcjach spółek, których raporty dotyczą.

•

GPW powinna opracować i udostępnić narzędzie
(w języku polskim i angielskim) umożliwiające inwestorom samodzielne dokonywanie analiz, korzystając
z tego, że wkrótce wszystkie spółki będą publikować
raporty w jednolitym elektronicznym formacie XRBL.

6. Zwiększenie zakresu wsparcia ze strony GPW dla animatorów
rynku, przeznaczenie większych środków na korzystanie z animatorów w przypadku mniej płynnych spółek i powiązanie
wynagrodzenia dla animatora z efektem w postaci zwiększenia obrotów animowanymi akcjami.
7. Uruchomienie przez GPW (wspólnie z innymi reprezentantami
rynku publicznego i niepublicznego) akcji edukacyjnej skierowanej do przedsiębiorców, właścicieli firm niepublicznych,
twórców start-upów i osób myślących o założeniu firm, dotyczącej kryteriów wyboru i racjonalnej sekwencji w korzystaniu
z poszczególnych instrumentów pozyskania kapitału na rynku
niepublicznym i publicznym, tak aby stworzyć najlepsze warunki rozwoju firmy w czasie jej cyklu życia.

B. Maconick, E. Jack, “European Commission publish proposals on establishing a European
single access point”, Linklaters, 25 November 2021, https://www.linklaters.com/en/knowledge/publications/alerts-newsletters-and-guides/2021/november/25/european-commission-publish-proposals-on-establishing-a-european-single-access-point

3
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8. Przeprowadzanie przez KNF okresowych analiz wysokości stawek opłat giełdowych i ich wpływu na funkcjonowanie rynku.
9. Powołanie rady doradczej przy Prezesie Zarządu GPW, złożonej z przedstawicieli uczestników rynku, która wypowiadałaby
się m.in. nt. relacji GPW z rynkiem, stawek opłat oraz działań
służących rozwojowi rynku, które powinna wspierać GPW.
10. Upoważnienie Ministra Finansów do wprowadzenia rozporządzeniem stawek maksymalnych na wybrane opłaty giełdowe
pobierane przez GPW w przypadku, gdy będzie to uzasadnione w świetle okresowej analizy wysokości stawek opłat giełdowych i ich wpływu na funkcjonowanie rynku.
11. Upoważnienie Ministra Finansów do uzależnienia wprowadzenia takich stawek lub ich wysokości od wydatków, które
GPW będzie ponosić na określone przedsięwzięcia służące
rozwojowi rynku.
Rozdział „Ułatwienia dla funkcjonowania inwestorów indywidualnych”
1. Wprowadzenie jednolitego progu wezwania na akcje na
poziomie 33%.
2. Zastąpienie kar nakładanych na emitenta przez KNF (wpłacanych na rzecz Skarbu Państwa) odszkodowaniem lub zadośćuczynieniem dla poszkodowanych.
3. Modyfikacja interpretacji KNF lub regulacji ustawowych ograniczających możliwość publicznej dyskusji i wymiany informacji o ofercie podczas IPO.
4. Wprowadzenie systemu umożliwiającego proste i bezpłatne
udzielanie przez inwestorów indywidualnych pełnomocnictw
do reprezentacji na WZA.
5. Udostępnienie przez GPW narzędzia (w języku polskim
i angielskim) umożliwiającego inwestorom samodziel-
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ne dokonywanie analiz w oparciu o dane publikowane
w formacie XBRL.
Rozdział „Rozwój i wykorzystanie potencjału instytucji zbiorowego inwestowania”
1. Modyfikacja regulacji krajowych wdrażających dyrektywy
MIFID II oraz 2017/593, tak aby umożliwić, na określonych
zasadach, pobieranie „opłaty dystrybucyjnej” stanowiącej
wynagrodzenie dystrybutora jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.
2. Zwiększenie zakresu cyfryzacji dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych w celu obniżenia kosztów
operacyjnych.
3. Zmiana przepisów (lub interpretacji), tak by obawa inwestorów instytucjonalnych przed zarzutem ujawnienia informacji
cenotwórczych lub oskarżeniem o działanie w porozumieniu,
w kontekście informacji o planowanym sposobie głosowania,
nie uniemożliwiała współpracy akcjonariuszy.
4. Umożliwienie inwestorom instytucjonalnym inwestowania
w private equity i venture capital (por. rekomendacje w rozdziale „Poprawa warunków funkcjonowania segmentu niepublicznego (PE, VC i crowdfunding)”).
5. Wykorzystanie dodatkowych możliwości, które dla instytucji zbiorowego inwestowania mogą stworzyć proponowane
zmiany w programach IKE/IKZE (por. rozdział „Wspieranie
długoterminowych oszczędności”).
Rozdział „Poszukiwanie właściwych ram dla pełnowymiarowej działalności maklerskiej”
1. Uznanie postanowień w umowach kredytowych dających bankowi prawo pierwszeństwa do organizacji przyszłych emisji
akcji za niedozwoloną praktykę monopolistyczną.
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2. Przedstawianie przez KNF raportów o sytuacji finansowej obu
segmentów branży maklerskiej, tj. biur i domów maklerskich.
3. Zainicjowanie przez Ministerstwo Finansów i KNF analizy opłacalności podstawowych linii biznesowych branży maklerskiej
w ramach głównych modeli biznesowych realizowanych przez
domy i biura maklerskie – w celu zarekomendowania ewentualnych zmian regulacyjnych lub zmian modeli biznesowych.
Rozdział „Kwestia kosztów usług”
Systematyczne publikowanie przez KNF lub MF analiz benchmarkingowych kosztów usług na rynku kapitałowym.
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1.

Pożądany model rozwoju
gospodarczego Polski
1.1 Model rozwoju polskiej gospodarki w okresie
transformacji
Zmiana polityczna w 1989 r umożliwiła zakończenie kilkudziesięcioletniego okresu izolacji Polski od systemu gospodarczego świata zachodniego.
Dziedzictwo gospodarki socjalistycznej
W okresie PRL, Polska, mimo dużych inwestycji w dalszy rozwój
przemysłu i przeniesienia milionów ludzi ze wsi do miast, traciła
dramatycznie dystans do Europy Zachodniej. W krajach Zachodu
podobne procesy industrializacji i urbanizacji odbywały się bowiem w ramach systemu ekonomicznego, który okazał się znacznie bardziej efektywny.
Dochód na głowę w Polsce, z uwzględnieniem siły nabywczej,
w 1950 roku kształtował się na poziomie 110-130% dochodu
w krajach Południa Europy, takich jak Hiszpania, Portugalia i Grecja,
a w końcu okresu PRL, w roku 1989 r., stanowił już tylko 49-57%
dochodu w wymienionych krajach Południa Europy. Podobny spadek nastąpił w relacji między Polską a Niemcami: w 1950 roku dochód na głowę z uwzględnieniem siły nabywczej stanowił w Polsce
63% dochodu w Niemczech, a w 1989 roku już tylko 34%. Innymi
słowy, dochód na głowę w Polsce, z uwzględnieniem siły nabywczej, w stosunku do dochodu w wymienionych krajach skurczył się
w okresie PRL mniej więcej o połowę4.

4
Maddison Project Database, version 2020. Bolt, Jutta and Jan Luiten van Zanden (2020), “Maddison
style estimates of the evolution of the world economy. A new 2020 update”, https://www.rug.nl/
ggdc/historicaldevelopment/maddison/releases/maddison-project-database-2020?lang=en
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Wykorzystanie bliskości rynku Europy Zachodniej i przewagi
niskich płac
Strategia rozwoju gospodarki w okresie transformacji opierała się
na połączeniu następujących elementów5:
•

wprowadzenie w Polsce zachodniego systemu gospodarczego;

•

zagwarantowanie dostępu polskich produktów do rynku europejskiego poprzez przynależność do Wspólnoty Europejskiej;

•

wykorzystanie fizycznej bliskości do rynków Europy Zachodniej;

•

wykorzystanie niskiego, w porównaniu z wysoko rozwiniętymi
krajami UE, kosztu pracy w Polsce.

W okresie transformacji polski PKB wzrósł realnie ponad trzykrotnie6, produkcja przemysłowa również ponad trzykrotnie7, a eksport
w mld USD blisko dwudziestokrotnie8. Relacja dochodu na głowę
w 2020 roku, z uwzględnieniem siły nabywczej w Polsce w stosunku do dochodu w Niemczech, wzrosła do 63%, czyli osiągnęliśmy

Por. S. Kawalec, „Zarys programu prywatyzacji polskiej gospodarki” (rozdział 5. „Potencjalne
atuty polskiej gospodarki i niektóre warunki niezbędne do ich wykorzystania”) w: „Propozycje
przekształceń polskiej gospodarki”, Zeszyty Naukowe (materiały przedstawione na konferencji
naukowej w SGPiS, która odbyła się w listopadzie 1988 r.), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne,
Oddział Warszawski, Warszawa 1989 (s. 53-59).

5

PKB roku 2020 stanowił 323% poziomu roku 1989. GUS, World Bank https://databank.
worldbank.org/source/world-development-indicators

6

Produkcja przemysłowa w roku 2020 stanowiła w cenach stałych 315% poziomu roku 1989. Źródło: GUS https://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/; opracował Dariusz Jaszczyński.

7

Eksport wzrósł z 18 mld USD w 1991 roku do 334 mld USA w 2020 roku. Źródło: GUS https://
stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/ . Rok 1991 był pierwszym, w którym cały eksport był
rozliczany w walutach wymienialnych. W 1989 i 1990 roku znaczna część eksportu odbywała się
jeszcze w ramach specjalnego sytemu rozliczeń w byłym bloku radzieckim za tzw. ruble transferowe i tę część eksportu trudno jest w wiarygodny sposób przeliczyć na USD. Polski eksport
w walutach wymienialnych w roku 1989 był rzędu 6 mld USD.

8
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w tym względzie poziom z roku 19509. Oznacza to, że polska
gospodarka odrobiła dystans w stosunku do Niemiec utracony
w okresie PRL.
W okresie transformacji postęp technologiczny i wzrost wydajności pracy następował poprzez wprowadzanie technologii sprawdzonych za granicą, których eksploatacja w Polsce była bardziej
opłacalna ze względu na niższe płace. W związku z tym niskie były
nakłady firm na badania i rozwój, niewielki był również poziom oryginalnych innowacji. Dynamiczny wzrost eksportu nie wiązał się
z reguły z powstawaniem rozpoznawalnych polskich produktów
i popularnych polskich marek. W 2020 roku odnotowaliśmy historyczne wydarzenie, jakim jest fakt, że Polska wyprzedziła Francję pod względem wartości eksportu do Niemiec10, lecz wśród
100 najcenniejszych marek świata jest osiem marek francuskich
i ani jednej polskiej11. Największą branżą polskiego eksportu jest
przemysł motoryzacyjny i choć produkowane w Polsce części znajdują się w milionach samochodów jeżdżących po świecie, to mało
kto o tym wie. Polska jest w dużej mierze anonimową i niewidzialną potęgą eksportową.

9
Obliczenia własne na podstawie danych World Bank, https://data.worldbank.org/indicator/
NY.GDP.PCAP.PP.CD

Statistisches Bundesamt (Destatis), „Außenhandel. Ranking of Germany’s trading partners in foreign trade (final results) 2020”, Published on November 01, 2021, https://www.destatis.de/EN/
Themes/Economy/Foreign-Trade/Tables/order-rank-germany-trading-partners.pdf?__blob=publicationFile (dostęp 9 stycznia 2022);

10

J. Frączyk, „Polska dogoniła Francję w rankingu partnerów handlowych Niemiec. W eksporcie jesteśmy nawet lepsi” Business Insider, 8 października 2021, https://businessinsider.com.pl/finanse/
makroekonomia/polska-dogonila-francje-w-rankingu-parterow-handlowych-niemiec-w-eksporcie-jestesmy/svhk1ev (dostęp 21 grudnia 2021)
11
Por. M. Swant, „Najcenniejsze marki świata. Nowe technologie na czele”, Forbes, 29 lipca 2020.
https://www.forbes.pl/rankingi/ranking-100-najcenniejszych-marek-swiata-apple-google-microsoft-amazon-i-facebook/5grk92r (dostęp 22 grudnia 2021)
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Potrzeba ukształtowania nowego modelu rozwoju
Model rozwoju realizowany w okresie transformacji dalej napędza polską gospodarkę i ma jeszcze spore rezerwy. Jednakże wraz
z podnoszeniem się poziomu życia i wynagrodzeń w Polsce ten
mechanizm wzrostu w sposób nieuchronny się wyczerpuje. Jeżeli
polska gospodarka nie zbuduje nowych czynników przewagi konkurencyjnej, jej wzrost zostanie przytłumiony i Polska, nie będąc
w stanie dogonić krajów Zachodu, pozostanie na stałe „ubogim
krewnym”. Przyszły wzrost gospodarczy i rozwój cywilizacyjny
Polski zależy w dużym stopniu od tego, jaki model gospodarki
ukształtuje się nad Wisłą.

1.2 Pożądany model przyszłego rozwoju
Polska stoi wobec wyboru między dwoma alternatywnymi modelami rozwoju gospodarki:
1. Gospodarka utrzymująca peryferyjny charakter.
2. Gospodarka zdolna do samodzielnego rozwoju innowacji
i budowy centrów kompetencji.
Cechy charakterystyczne tych modeli zestawiamy w poniższej tabeli.
Tabela 1. Dwa alternatywne modele przyszłego rozwoju Polski
Model 1. Gospodarka utrzymująca peryferyjny
charakter

Model 2. Gospodarka zdolna do samodzielnego rozwoju innowacji i budowy centrów
kompetencji

Struktura podmiotowa
Dominują trzy segmenty przedsiębiorstw: firmy
zagraniczne, firmy państwowe oraz średnie i małe
krajowe firmy prywatne.

W gospodarce dominują firmy prywatne, mające
swoje centrale i faktyczne centra kompetencji w
kraju, a w tym silny segment dużych firm prywatnych o znaczącej pozycji międzynarodowej.

Mechanizm postępu technologicznego i wzrostu wydajności pracy
Postęp technologiczny i wzrost wydajności pracy
następuję dzięki bezpośrednim inwestycjom zagranicznym i wprowadzaniu przez firmy zagraniczne
sprawdzonych w krajach macierzystych technologii,
których eksploatacja w kraju peryferyjnym jest bardziej opłacalna ze względu na niższe płace.
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Postęp technologiczny i wzrost wydajności pracy
następuje zarówno dzięki zagranicznym inwestycjom bezpośrednim i technologiom sprowadzanym z zagranicy, jak i w wyniku wdrażania rodzimych innowacji, przy czym ten ostatni czynnik ma
z czasem coraz większą wagę.

Model 1. Gospodarka utrzymująca peryferyjny
charakter

Model 2. Gospodarka zdolna do samodzielnego rozwoju innowacji i budowy centrów
kompetencji

Nakłady na innowacje i B+R
Niski jest w relacji do PKB poziom nakładów firm pry- Nakłady firm prywatnych na innowacje są znaczwatnych na innowacje, gdyż firmy zagraniczne nie ne w relacji do PKB.
podejmują przełomowych prac rozwojowych (prace
takie prowadzą zwykle w kraju macierzystym, a jeśli
podejmują w kraju peryferyjnym działalność B+R,
to często są to rutynowe prace średniej wartości).
Natomiast krajowe MŚP nie dysponują potencjałem
pozwalającym na podejmowanie poważniejszych
nakładów na innowacje.
Możliwości pozyskania kapitału na tworzenie firm
Dostępność zewnętrznego kapitału dla osób mających innowacyjne pomysły biznesowe jest bardzo
ograniczona. Sektor venture capital jest słabo rozwinięty, a istniejące fundusze operują głównie środkami publicznymi.

Istnieją szerokie możliwości pozyskiwania kapitału przez start-upy z różnych źródeł prywatnych i
publicznych. W sektorze venture capital dominują fundusze korzystające ze środków udostępnionych na zasadach komercyjnych (między innymi
przez fundusze emerytalne, firmy ubezpieczeniowe, fundacje, itp.).

Preferencje twórców innowacji co do miejsca prowadzenia biznesu
Twórcy innowacyjnych pomysłów starają się realizować je za granicą lub przez zagraniczne platformy. Jeśli
ich firmy odnoszą sukces, to jego oddziaływanie na
gospodarkę krajową jest często bardzo ograniczone.

Dostępność lokalnego finansowania i przyjazne
warunki prowadzenia działalności sprawiają, że
większość ludzi z pomysłami preferuje rozwijanie
biznesu w kraju.

Losy firm odnoszących sukcesy
Odnoszące sukcesy firmy są często przejmowane
przez zagranicznych inwestorów strategicznych lub
przenoszą swoje centrale i centra kompetencji za
granicę.

Firmy dysponujące przełomowymi rozwiązaniami
biznesowymi są w stanie pozyskiwać kapitał właścicielski w kraju bez utraty kontroli i rozwijać się,
oddziałując na krajowe otoczenie gospodarcze.

Omijanie krajowego systemu regulacyjnego, nadzorczego i sądowego
Przedsiębiorcy i inwestorzy, zarówno zagraniczni, Przedsiębiorcy i inwestorzy czują się bezpieczjak i krajowi, starają się tam, gdzie to możliwe, omi- nie, żyjąc i prowadząc działalność w krajowym
jać krajowy system prawny, regulacyjny i nadzorczy. otoczeniu prawnym.
Rejestrują swoje podmioty za granicą i prowadzą
działalność tak, aby w maksymalnym stopniu opierać
się o decyzje zagranicznych organów regulacyjnych,
nadzorczych i sądów.
Krajowi przedsiębiorcy osiągający sukcesy często
osiedlają się za granicą ze względu na obawę przed
arbitralnością krajowych władz podatkowych i chęć
podlegania bardziej „cywilizowanemu” wymiarowi
sprawiedliwości.
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Model 1. Gospodarka utrzymująca peryferyjny
charakter

Model 2. Gospodarka zdolna do samodzielnego rozwoju innowacji i budowy centrów
kompetencji

Dostępność atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych dla szerokich rzesz obywateli
Atrakcyjne z punktu widzenia inwestycyjnego sektory gospodarki lub formy inwestowania opanowane
są w dużej mierze przez kapitał zagraniczny. W efekcie duże segmenty gospodarki generują dochody
dla inwestorów zagranicznych, a w ograniczonym
stopniu przyczyniają się do akumulacji oszczędności
obywateli, budowy krajowego kapitału i silnej klasy
średniej.

Krajowe instytucje zbiorowego oszczędzania
mają dostęp do wszystkich atrakcyjnych segmentów gospodarki i kategorii aktywów. Dzięki
temu szerokie rzesze obywateli czerpią owoce
inwestycji w atrakcyjne segmenty gospodarki, co
przyczynia się do budowy zamożności obywateli
i umacniania klasy średniej.

Efekty funkcjonowania modelu
Gospodarka może rozwijać się szybciej niż gospodarki centrum tak długo, jak utrzymuje się duża przewaga
w postaci niższych płac. Gdy przewaga niższych płac
się kurczy, proces nadganiania spowalnia i zatrzymuje
się przy osiągnieciu poziomu rozwoju wciąż istotnie
niższego niż w centrum. Kraj na stałe pozostaje w roli
„ubogiego krewnego”, gdyż w oparciu wyłącznie o
import technologii sprawdzonych już w bogatszych
krajach trudno jest je doścignąć.

Dzięki powstawaniu dużych krajowych firm prywatnych, samodzielnemu tworzeniu innowacji
i budowie własnych centrów kompetencji kraj
może dorównać poziomowi rozwoju krajów centrum i ma szanse na to, aby co najmniej część z
tych krajów prześcignąć.

Źródło: S. Kawalec, „In Search of Desired Model of Economic Development – Poland’s case”, Kick-off meeting at Stern Leadership Academy, Łochów, 4-7.11.2021.
Uważamy, że dla realizacji rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego kraju odpowiadającego aspiracjom Polaków, dla uniknięcia
„pułapki średniego dochodu” i kontynuowania procesu konwergencji istotne jest ukształtowanie w Polsce modelu nowoczesnej
gospodarki rynkowej zdolnej do samodzielnego rozwoju innowacji (opisanego w tabeli 1 jako model 2).

1.3 Czy mamy szanse na sukces w przekształcaniu modelu gospodarki?
W poprzednim podrozdziale zarysowaliśmy kształt pożądanego modelu gospodarczego. Warto zadać pytanie, czy mamy
szanse na stworzenie takiego modelu na Wisłą. Skąd się mają
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brać polscy czempioni i rozpoznawalne na świecie polskie
produkty i marki?
Zastanawiając się nad odpowiedzią na te pytania, warto przyjrzeć
się kilku przykładom świadczącym o sile polskich przedsiębiorców
i firm oraz o potencjale, słabościach, paradoksach i wyzwaniach
polskiego rynku kapitału właścicielskiego. Kwestie, na które chcemy zwrócić uwagę, przedstawiając te przykłady, można podsumować jak poniżej:
Sukcesy warte odnotowania
•

Polska spółka przeprowadza największe od kilku lat IPO w Europie kontynentalnej (In Post).

•

Pomimo niższej podaży krajowego kapitału w porównaniu do
innych krajów UE, polska giełda jest w stanie wchłonąć ofertę
o rozmiarach bardzo dużych na warunki europejskie i znaczącą w skali światowej (Allegro).

•

Przy synergicznym wsparciu segmentu niepublicznego, a następnie publicznego, rynku kapitału właścicielskiego polski
przedsiębiorca skutecznie konkuruje w branży, w której w potocznym przekonaniu międzynarodowi gracze mają trudną do
przezwyciężenia przewagę (Dino).

•

Działając nad Wisłą i korzystając z polskiego rynku kapitału
właścicielskiego, można osiągać sukcesy w jednej z najnowocześniejszych globalnych branż technologicznych, mającej
klientów na całym świecie (producenci gier komputerowych).

Okoliczności skłaniające do refleksji
•

IPO działającej w Polsce spółki przyczynia się do budowy pozycji giełdy w Amsterdamie jako czołowego rynku w Europie
po Brexicie, a warszawska giełda traci szansę wzmocnienia
swojej pozycji (InPost).
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•

Spółka, której działalność koncentruje się w Polsce, decydująca się na IPO na polskiej giełdzie, niekoniecznie chce opierać
się o polską infrastrukturę prawną i być uzależnioną od postępowania przed polskim organem nadzoru (Allegro).

•

Branża działająca w warunkach próżni regulacyjnej przyczynia
się do rozwoju polskich firm i przynosi zarazem profity amerykańskim emerytom. Natomiast uczestnicy polskich funduszy
emerytalnych są skutecznie przez krajowe regulacje i praktykę nadzorczą powstrzymywani przed możliwością czerpania
bezpośredniej korzyści z tej działalności (private equity).

•

Egzystencja i dalszy los kluczowej kategorii inwestorów instytucjonalnych, którzy wspierali i wspierają polskie firmy i polską
giełdę, są przedmiotem niepewności i ryzyka dla przyszłości
rynku (OFE).

•

Nowy program, który stwarza wielkie szanse na mobilizację
długoterminowych oszczędności potrzebnych dla rozwoju
gospodarki i rynku kapitałowego, jest zagrożony przez niepewność wywołaną działaniami państwa wobec OFE (PPK).

•

Wzrost finansowania venture capital rodzi nadzieje, lecz trudnym wyzwaniem jest osiągnięcie sukcesu takiego programu
opartego w dużej mierze o środki publiczne.
InPost

Firma InPost, rozwijająca w Polsce sieć paczkomatów, w styczniu
2021 przeprowadziła na giełdzie w Amsterdamie IPO o wartości
2,8 mld euro, co było największą publiczną ofertą akcji w kontynentalnej Europie od 2018 roku12.

12

Por. The Economist, “Stock exchanges: Advantage Amsterdam”, February 20, 2021, s. 57.
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Allegro
Podobnego, co InPost, rzędu wielkość (około 2,3 mld euro) miała oferta Allegro na giełdzie w Warszawie, będąca drugim co do
wielkości IPO w Europie w 2020 roku. Skalę tej oferty można porównać z IPO spółki Rivian (wspieranego przez Amazon producenta pojazdów elektrycznych) na giełdzie NASDAQ w Nowym
Jorku w listopadzie 2021 r., które zgromadziło równowartość
10,5 mld euro i było największym IPO w USA od roku 201413. Zastanawiające może być to, że w Polsce, gdzie kapitalizacja rynku akcji
stanowi znacznie poniżej 1% kapitalizacji rynku amerykańskiego,
przeprowadzono IPO o wartości 22% największego IPO w USA
z ostatnich kilku lat. Po swoim debiucie Allegro przez wiele miesięcy miało najwyższą wartość rynkową spośród krajowych spółek notowanych w Warszawie. Allegro jest spółką technologiczną
stworzoną i działającą w Polsce. Oferuje tysiącom polskich firm
możliwość internetowej sprzedaży swoich produktów, a polskim
konsumentom internetowe zakupy. Jednakże właścicielami akcji
Allegro oferowanych w IPO były fundusze private equity zarejestrowane za granicą i korzystające za zagranicznego kapitału, zaś
prospekt emisyjny Allegro został wydany przez spółkę zarejestrowaną w Luksemburgu i zatwierdził go luksemburski regulator.
Dino
Rozwój sieci sklepów Dino był od 2010 r. wspierany przez fundusz private equity Enterprise Investors, a od roku 2017 spółka jest notowana na GPW. Dino ma już ponad 1800 sklepów
i skutecznie buduje pozycję w branży, w której w obiegowym
przekonaniu polskim firmom bardzo trudno jest konkurować
z zagranicznymi sieciami. W sierpniu 2021 roku prasa ogłosiła, że w wyniku wzrostu cen akcji Dino na warszawskiej giełdzie,

13

Por. The Economist, „The world this week: Business”, November 13, 2021, s. 10.
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wartość rynkowa spółki przekroczyła 31 mld zł, a jej główny
właściciel Tomasz Biernacki stał się najbogatszym Polakiem.
Producenci gier komputerowych
Gry komputerowe uważane są za perspektywiczną branżę technologiczną XXI wieku. Klienci firm tej branży rozsiani są po całym świecie, a w związku z tym również rozpoznawalność firm jest globalna.
Polskie spółki należą tu europejskiej czołówki. Firma CD Projekt,
czołowy polski producent gier, była przez pewien czas (do momentu debiutu Allegro) spółką o najwyższej kapitalizacji spośród spółek
notowanych na GPW. Na rynku głównym GPW i na New Connect
notowane jest łącznie ponad 60 firm gamingowych, co czyni warszawską giełdę jednym ze światowych liderów w tym obszarze.
OFE
Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) stanowią od lat kluczową kategorię inwestorów na warszawskiej giełdzie. Obecność OFE jest
jednym z kluczowych czynników, dzięki którym GPW stała największym w Europie Środkowej rynkiem pozostawiając za sobą daleko
Pragę, Budapeszt i Wiedeń. OFE umożliwiały przeprowadzanie na
GPW dużych ofert akcji, a w tym m.in. Allegro i Dino. Zaangażowanie OFE jako długoterminowych inwestorów umożliwiało rozwój i ekspansję zagraniczną wielu polskich firm prywatnych m. in.
LPP, Asseco, CCC i producentów gier komputerowych. OFE mają
doświadczone zespoły zarządcze i duże kompetencje zarówno
w prowadzeniu polityki inwestycyjnej, jak i w sprawowaniu nadzoru właścicielskiego. W około 140 spółkach posiadają udziały
przekraczające 10%. Obecna sytuacja regulacyjna i niepewność
co do przyszłości utrudniają funkcjonowanie OFE jako inwestorów
o długoterminowym horyzoncie inwestowania.
PPK
W 2019 roku ruszył program Pracowniczych Planów Kapitałowych
(PPK), który ma, ze względu na potencjalną powszechność i skalę,
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szanse stać się poważnym źródłem długoterminowych oszczędności niezbędnych do rozwoju gospodarki i rynku kapitałowego.
Partycypacja pracowników w PPK jest jednak bardzo skromna wynosi zaledwie około 30%. Kluczowym czynnikiem zniechęcającym
do udziału w PPK jest brak zaufania wspieranych przez państwo
programów długoterminowego oszczędzania wywołany dotychczasowymi losami reformy OFE, propozycjami dalszych zmian dotyczących OFE i wciąż trwającą niepewnością, co stanie się z ich
obecnymi aktywami.
Branża private equity
Kilkadziesiąt firm private equity ma swoje biura i zespoły inwestycyjne w Polsce. Firmy te dostarczyły kapitał rozwojowy wielu polskim przedsiębiorstwom i wprowadziły także blisko 70 spółek na
GPW. Branża ta od 30-tu lat przyczynia się do rozwoju polskich
przedsiębiorstw. Firmy, takie jak InPost, Allegro czy Dino, które mają obecnie największą wartość rynkową spośród polskich
spółek prywatnych notowanych na giełdach, powstały w okresie
ostatnich 15-30 lat i rozwinęły się, osiągając dzisiejszą pozycję,
dzięki współpracy i synergiom między sektorem private equity
a publicznym rynkiem akcji. Branża private equity funkcjonuje
w dużej mierze poza obszarem zainteresowania państwa: opiera
się o zarejestrowane za granicą wehikuły inwestycyjne, w które
inwestuję zagraniczni inwestorzy instytucjonalni, a główną kategorią inwestorów w działających w Polsce funduszach PE są zagraniczne fundusze emerytalne.
Środki publiczne w sektorze venture capital
W ostatnich latach, dzięki publicznym środkom finansowym administrowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), Polski Fundusz
Rozwoju (PFR) i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)
w istotnym stopniu został wzmocniony sektor funduszy venture
capital. Działania te sprawiają, iż coraz bardziej znaczący strumień
pieniędzy trafia do start-upów, co może potencjalnie zaowocować
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sporą liczbą spółek zainteresowanych IPO na polskiej giełdzie.
Brak jeszcze danych pozwalających ocenić efekty tych działań,
lecz trzeba pamiętać, że osiągnięcie sukcesu w programie venture
capital zdominowanym przez fundusze finansowane ze środków
publicznych jest bardzo trudne – jest raczej wyjątkiem niż regułą.
***
Nasza odpowiedź na pytanie, czy mamy szanse na sukces w kształtowaniu pożądanego modelu gospodarki, jest następująca:
Globalni polscy czempioni gospodarczy i rozpoznawalne na świecie polskie produkty i marki mają szanse powstawać i rozwijać
się dzięki energii polskich przedsiębiorców, sile polskiej gospodarki, przy wsparciu polskiego rynku kapitału właścicielskiego.
Powodzenie tego procesu zależeć będzie w istotnej mierze od
tego, czy uda się rozwiązać lub zmitygować omawiane w tym raporcie problemy zagrażające rozwojowi polskiego rynku kapitału
właścicielskiego.
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2. Rynek kapitału właścicielskiego,
jakiego potrzebujemy
Główne funkcje
Dla ukształtowania pożądanego modelu gospodarczego i cywilizacyjnego Polski potrzebujemy rynku kapitału właścicielskiego,
który będzie spełniał trzy zasadnicze funkcje:
1. Umożliwi przedsiębiorcom i firmom dostęp do kapitału właścicielskiego, tak by:
•

przedsiębiorcy mogli zakładać i rozwijać w Polsce swoje
firmy;

•

przedsiębiorstwa mogły zdobywać kapitał na wszystkich etapach rozwoju bez konieczności rezygnacji przez
założycieli z kontroli, a odnoszące sukcesy firmy mogły
rosnąć i zdobywać pozycję międzynarodową.

2. Zapewni mechanizmy, dzięki którym pozyskany na rynku kapitał będzie wykorzystywany w sposób efektywny.
3. Umożliwi obywatelom dostęp do instrumentów inwestycyjnych i oszczędnościowych.
Ekosystem rynku kapitału właścicielskiego
Aby rynek kapitału właścicielskiego mógł skutecznie wypełniać
ww. funkcje, potrzebny jest rozwinięty ekosystem, którego wybrane elementy omawiane są na rysunku 1.
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Rysunek 1. Wybrane elementy ekosystemu rynku kapitału
właścicielskiego
Regulacje, nadzór, egzekucja prawa (Ministerstwo Finansów, KNF, prokuratura, sądy, KDPW, inne)
lokaty
Sektor bankowy

Pierwotni dostawcy
kapitału (zarazem
ostateczni beneficjenci)

Gospodarstwa domowe

Instytucje zbiorowego
inwestowania
PTE/OFE
TFI/Fundusze
inwestycyjne
Fundusze w ramach
programów PPK i PPE
Inne

Platformy dostępu do
kapitału i platformy
obrotu

Odbiorcy kapitału
(podmioty generujące
dochody dla inwestorów)

SEGMENT NIEPUBLICZNY
Fundusze venture capital
i private equity
Crowdfunding
Private debt

Pomysłodawcy startupów

Domy / Biura maklerskie

SEGMENT PUBLICZNY
GPW (rynek główny I
New Connect)

Inwestorzy zagraniczni

Przedsiębiorcy
Spółki niepubliczne
Spółki publiczne

Dochód wynikający z
własności kapitału

Ekosystemy wspierające, m.in. uczelnie, inkubatory, inne

Źródło: opracowanie własne

Ten uproszczony rysunek, nieaspirujący do kompletności, prezentuje elementy ekosystemu kapitału właścicielskiego, którymi zajmujemy się w raporcie. O poszczególnych elementach tego ekosystemu będziemy mówili w dalszych rozdziałach raportu.
Warto zwrócić uwagę, że rynek kapitału właścicielskiego obejmuje zarówno segment niepubliczny, w obszarze którego działają
m.in. fundusze venture capital i private equity, jak i segment publiczny, obejmujący spółki notowane na giełdach papierów wartościowych i inwestorów giełdowych. Oba te segmenty pełnią komplementarne role i występują między nimi synergie (por. ramka 1.
Niepubliczny i publiczny rynek kapitału właścicielskiego – komplementarność i synergie).
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Oczekiwane efekty
Oczekiwanym efektem działania sprawnego rynku kapitału właścicielskiego powinno być:
1. powstawanie nowych firm;
2. łatwiejsze pozyskiwanie kapitału przez najsprawniejsze i najbardziej innowacyjne firmy, i dzięki temu ich szybszy wzrost;
3. pojawienie się na polskiej giełdzie nowych emitentów, którzy
przyciągną zainteresowanie inwestorów i których akcje będą
miały dużą płynność;
4. znaczne powiększenie i wzmocnienie grupy polskich firm o liczących się pozycjach na rynku europejskim lub światowym;
5. pojawienie się polskich produktów i polskich marek, które
będą znane na świecie;
6. powstawanie atrakcyjnych miejsc pracy w nowych i rozwijających się firmach, a także w instytucjach ekosystemu rynku kapitałowego;
7. wzrost przeciętnej wydajności pracy, płac i PKB;
8. wzrost zamożności Polaków nie tylko dzięki wzrastającym płacom, lecz również dzięki rosnącej wartości posiadanych aktywów finansowych.
Ramka 1. Niepubliczny i publiczny rynek kapitału właścicielskiego – komplementarność i synergie
Segment niepubliczny – dostarczanie wartościowych emitentów dla rynku publicznego
Segment niepubliczny wspiera powstawianie firm i ich
wzrost na kolejnych etapach rozwoju. Dzięki środkom finansowym i know-how dostarczanym przez fundusze venture
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capital start-upy mają szanse przekształcać się z przedsięwzięć wyłącznie konsumujących kapitał w spółki zdolne do
generowania przychodów i wypracowywania nadwyżki.
Z kolei dzięki środkom finansowym i wsparciu dostarczanemu przez fundusze private equity spółki znajdujące się
portfelach tych funduszy są w stanie rosnąć, zwiększać przychody, poprawiać rentowność i uczyć się transparentnego
prezentowania swojego biznesu inwestorom zewnętrznym,
przez co mogą stać się atrakcyjnymi obiektami dla inwestorów rynku publicznego. Dzięki temu, gdy dochodzi do IPO,
giełda pozyskuje wartościowych emitentów, zdolnych do
prawidłowego funkcjonowania na rynku publicznym, których akcje mają odpowiednią płynność.
Wejście na giełdę na zbyt wczesnym etapie rozwoju, gdy
spółka nie spełnia jeszcze warunków, aby na rynku publicznym pozyskiwać dodatkowy kapitał, prowadzić może do zahamowania możliwości dalszego wzrostu przedsiębiorstwa.
Segment publiczny – wartościowa opcja wychodzenia
z inwestycji dla inwestorów segmentu niepublicznego
Istnienie silnej giełdy stwarza inwestorom rynku niepublicznego możliwość wyjścia z inwestycji poprzez IPO jako alternatywy do sprzedaży udziałów inwestorowi branżowemu
lub innemu inwestorowi venture capital lub private equity.
Dostępność atrakcyjnej opcji wyjścia z inwestycji poprzez
IPO ułatwia funduszom venture capital i private equity pozyskiwanie kapitału, co może zwiększyć jego strumień z tych
funduszy do spółek portfelowych.
Obrót kapitału
i publicznym

między

segmentem

niepublicznym

Gdy fundusz venture capital lub private equity decyduje
się wyjść z inwestycji w spółkę portfelową poprzez giełdę,
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organizuje IPO, które przyciąga na rynek publiczny kapitał.
Inwestorzy segmentu niepublicznego sprzedają posiadane
akcje w trakcie IPO lub w wyniku późniejszej sprzedaży na
giełdzie i w ten sposób odzyskują (i pomnażają) środki, które
przedtem zainwestowali w spółkę. W związku z tym pojawia
się czasami stwierdzenie, że IPO nie mają istotnego znaczenia dla finansowania spółek, gdyż środki z IPO często służą
głównie lub wyłącznie spłaceniu inwestorów wprowadzających spółkę na rynek publiczny. Choć opis sytuacji zawarty
w tym stwierdzeniu jest poprawny, to sformułowana konkluzja jest w istocie błędna. Jeśli bowiem patrzymy na funkcjonowanie całego ekosystemu, to środki zebrane podczas
IPO mają znaczenie dla finansowania gospodarki zarówno
w przypadku, gdy zwiększają kapitał wprowadzanych na
giełdę spółek, jak i wtedy, gdy trafiają do inwestorów sprzedających posiadane akcje. Atrakcyjne wyjście inwestorów
rynku niepublicznego poprzez IPO zachęca bowiem świat
inwestorów do inwestowania w fundusze venture capital
lub private equity, dzięki czemu więcej środków może trafić
do nowych firm. Ponadto środki finansowe odzyskane przez
inwestorów z rynku niepublicznego po wejściu spółki na rynek publiczny (pomnożone w wyniku atrakcyjnego wyjścia
z inwestycji) pozostają zwykle w ekosystemie i z powrotem,
za pośrednictwem funduszy venture capital i private equity,
trafić mogą do spółek potrzebujących kapitału.
Doświadczenia synergii między rynkiem niepublicznym
i publicznym
Doświadczenia zarówno światowe, jak i polskie, wskazują
na silną synergię między niepublicznym i publicznym segmentem rynku kapitału właścicielskiego. Z jednej strony,
porównania międzynarodowe wskazują, że istnienie silnego lokalnego publicznego rynku akcji jest jednym z kluczo-
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wych czynników potrzebnych dla rozwoju niepublicznego
rynku kapitału właścicielskiego14. Z drugiej strony, grupa
firm o największej kapitalizacji na amerykańskim rynku publicznym, takich jak Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet
(Google), Meta (Facebook), to firmy, które we wczesnym
okresie swojej działalności rozwijały się dzięki finansowaniu
z niepublicznego rynku kapitału właścicielskiego15. Również
przedsiębiorstwa, które mają obecnie największą wartość
rynkową spośród polskich spółek prywatnych notowanych na giełdach, takie jak Allegro, InPost i Dino, powstały
w okresie ostatnich 20-30 lat i rozwinęły się, osiągając dzisiejszą pozycję, dzięki współpracy i synergiom między rynkiem
niepublicznym (private equity) a publicznym rynkiem akcji.

L. A. Jeng, P. Wells, “The Determinants of Venture Capital Funding: Evidence Across Countries”
(May 1998). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=103948 or http://dx.doi.org/10.2139/
ssrn.103948 ; J. Lerner, “Broken Dreams: Why Public Effort to Boost Entrepreneurship and Venture
Capital Have Failed – and What to Do About It”, Princeton University Press, Princeton, New Jersey,
2012, s. 103-104.

14

S. Kupor, „Tajemnice Sand Hill Road. Zasady rządzące rynkiem venture capital”, MT Biznes, Warszawa 2020, s. 66.
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3. Syntetyczne porównania
międzynarodowe
Stanowiska ekonomistów dyskutujących od lat na temat pożądanej
roli banków i rynku kapitałowego w finansowaniu gospodarki ulegają ewolucji16. W 2. połowie XX wieku sukcesy gospodarek Niemiec
i Japonii wyjaśniano często tym, że w tych krajach system finansowy jest zdominowany przez banki, dzięki czemu przedsiębiorstwa,
mając stabilny dostęp do funduszy, mogą koncentrować się na realizacji długofalowych celów rozwojowych. Później, począwszy od lat
90. XX wieku, gdy po okresie dynamicznego wzrostu Japonia popadła w długotrwałą stagnację, a gospodarka amerykańska rosła i
przewodziła światu w rewolucji technologicznej, w dyskusjach ekonomicznych mówiono więcej o słabościach systemu zdominowanego przez banki oraz o zaletach systemu zdominowanego przez
rynek kapitałowy. Zwracano uwagę, że finansowanie bankowe
prowadzi do bardziej zachowawczej i inercyjnej alokacji środków
finansowych w gospodarce, podczas gdy finansowanie poprzez
rynek kapitałowy ułatwia zmiany strukturalne, sprzyja innowacjom
i rozwojowi nowych branż. Wielokrotnie w przeszłości rynek akcji
pozwalał na mobilizację olbrzymich środków finansowych umożliwiających szybkie rozpowszechnianie przełomowych rozwiązań
technicznych, takich jak m.in. Internet, kolej czy telegraf17.
Po światowym kryzysie finansowym w roku 2008, przy ocenie obu
omawianych modeli systemu finansowego zaczęto zwracać uwagę
na dodatkowy aspekt, jakim jest ryzyko systemowe. Wskazywano,
że finansowanie przez rynek akcji jest bezpieczniejsze z punktu

Por. S. Kawalec i K. Błażuk, „Banki i inwestycje – zagrożenia dla dalszego rozwoju polskiej gospodarki”, Capital Strategy, Raport na zlecenie Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR, Warszawa, styczeń 2021, s. 10-12.

16

Por. „Przykłady boomów giełdowych związanych z finansowaniem gwałtownego rozwoju nowych, przełomowych branż gospodarki”, Ibidem, s. 41-42, ramka 2.
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widzenia stabilności finansowej państwa i utrzymania wzrostu gospodarczego. Ewentualne załamanie i przecena na rynku akcji nie
zagraża finansom państwa i nie musi prowadzić do długotrwałej recesji, natomiast kryzys bankowy – tak. Poniższe rysunki pokazują, że
znaczenie rynku akcji w gospodarkach Europy Zachodniej jest wyraźnie mniejsze niż w USA, zarówno w relacji do PKB, jak i w relacji
do depozytów zgromadzonych w bankach. Rozmiary rynku akcji w
relacji do PKB są w Polsce znacznie mniejsze niż w USA i mniejsze niż
w krajach Europy Zachodniej (por. rysunek 2). Warto zwrócić uwagę, że około połowę kapitalizacji polskiego rynku akcji stanowią
spółki zagraniczne, których równolegle notowanie na GPW ma często charakter czysto symboliczny, gdyż ich akcje są tylko w marginalnym stopniu przedmiotem obrotu na polskim rynku kapitałowym18.
Rysunek 2. Kapitalizacja
(grudzień 2020)

publicznego

rynku

akcji/PKB

200%

150%

100%

50%

0%
2020

USA

W.Brytania

Niemcy

Francja

Hiszpania

Włochy

Szwecja

Finlandia

Węgry

Polska

194%

102%

56%

108%

85%

37%

177%

122%

17%

46%

Źródło: CEIC Data, opracowanie własne.

Natomiast kapitalizacja rynku akcji w relacji do wartości depozytów
bankowych w Polsce w 2021 r., choć była znacznie mniejsza niż w USA,

Dotyczy to spółek o największej kapitalizacji na GPW: Banko Santander S.A., Unicredit S.P.A.,
ČEZ. A.S.
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Szwecji i Finlandii, to osiągała wyższy poziom niż w największych gospodarkach europejskich (por. rysunek 3). Stosunkowo wysoka w przypadku Polski relacja kapitalizacji rynku akcji do depozytów bankowych
w tym zestawieniu wynika z dwóch powodów: po pierwsze, z faktu,
że relacja depozytów w sektorze bankowym do PKB jest w Polsce
znacznie mniejsza niż w największych gospodarkach europejskich19,
a po drugie, ze wspomnianego wyżej zjawiska sztucznego zawyżenia
kapitalizacji polskiego rynku akcji przez duże spółki zagraniczne.
Rysunek 3. Kapitalizacja publicznego rynku akcji/Depozyty
bankowe ogółem (III kw. 2021)
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Źródło: ECB, CEIC Data, opracowanie własne.

Udział instrumentów rynku kapitałowego (akcji, obligacji i jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych) w aktywach finansowych gospodarstw domowych jest w Polsce znacznie niższy niż
w głównych gospodarkach Unii Europejskiej (por. rysunek 4).
Należy zaznaczyć, że mniejszych rozmiarów w relacji do PKB w porównaniu największymi
gospodarkami europejskimi nie należy interpretować jako objawu niedorozwoju polskiego
sektora bankowego. W świetle analiz publikowanych po 2008 roku, można twierdzić, że to
sektory bankowe głównych gospodarek Europy Zachodniej są nadmiernie rozrośnięte, zaś
rozmiary polskiego sektora bankowego są odpowiednie do potrzeb gospodarki. Por. S. Kawalec i K. Błażuk, “Banki i inwestycje …”, op. cit., s. 17 i s. 41 (Ramka 1).
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Rysunek 4. Gospodarstwa domowe: udział inwestycji w akcje
i obligacje (dokonywanych bezpośrednio lub za pośrednictwem
funduszy inwestycyjnych) w aktywach finansowych ogółem*
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* (bezpośrednie i pośrednie inwestycje w akcje+obligacje)/(bezpośrednie i pośrednie inwestycje w akcje+obligacje+gotówka+depozyty).
Źródło: Komisja Europejska, opracowanie własne.

Z punktu widzenia wpływu na zmiany strukturalne w gospodarce i rozwój innowacji, duże znaczenie ma, oprócz rynku publicznego, również
niepubliczny rynek kapitału właścicielskiego (private equity i venture
capital). W ostatnich 30 latach zwracano uwagę, że niedorozwój inwestycji typu private equity (w tym szczególnie segmentu venture capital)
w Unii Europejskiej, w stosunku do gospodarki amerykańskiej, ogranicza innowacyjność europejskiej gospodarki i jej zdolność do tworzenia nowych miejsc pracy. Taka diagnoza stała u podstaw ogłoszonego
w 1998 roku przez Komisję Europejską planu działań mających ułatwić
firmom dostęp do kapitału wyższego ryzyka (Risk Capital Action Plan)20.
Pod względem udziału całości inwestycji private equity w PKB Europa
pozostaje jednak nadal daleko w tyle za Stanami Zjednoczonymi, a Polska pozostaje w tyle za głównymi gospodarkami UE (por. rysunek 5).
20
European Commission, Risk Capital Action Plan (RCAP), 2001 (https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/ALL/?uri=uriserv%3Al24195).
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Rysunek 5. Wartość inwestycji PE (VC+Buy Out+Growth) razem
w danym roku/PKB*
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* Dotyczy kraju, w którym inwestycja została zrealizowana.
Źródło: InvestEurope, Investment Council (USA), opracowanie własne.

Pod względem udziału inwestycji segmentu venture capital w PKB
Europa pozostaje również daleko w tyle za Stanami Zjednoczonymi (por. rysunek 6).
Rysunek 6. Wartość inwestycji VC w danym roku/PKB*
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* Dotyczy kraju, w którym inwestycja została zrealizowana.
Źródło: InvestEurope, NVCA (USA), opracowanie własne.
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Według danych przedstawionych na rysunku 6 inwestycje venture
capital w relacji do PKB były w Polsce w 2020 roku znacznie niższe
niż w głównych gospodarkach UE, oprócz Włoch. Dane te, pochodzące od InvestEurope – organizacji będącej podstawowym
źródłem danych o inwestycjach PE i VC w Europie – odpowiadają
obrazowi, jaki prezentuje europejski ranking European Innovation
Scoreboard, gdzie w przypadku wskaźnika wydatków venture
capital (mierzonego w relacji do PKB) Polska od 2014 plasuje się
w okolicach 20. miejsca pośród 33 krajów, przy czym średnia
wartość wskaźnika w porównaniu do średniej UE nie przekracza
w ostatnich latach 40%21.
Formą finansowania firm, która zaczęła się rozwijać w ostatnich latach, jest crowdfunding, kierowany w szczególności do start-upów
i mogący przyjmować zarówno postać kapitału własnego (equity),
jak i długu. W przypadku crowdfundingu jeszcze trudniej niż
w przypadku VC jest uzyskać porównywalne dane międzynarodowe. Rysunek 7 stanowi próbę przedstawienia wielkości środków pozyskanych poprzez crowdfunding w różnych krajach. Do
danych tych należy podchodzić z dużą ostrożnością, tym bardziej, że prezentują obraz z roku o dwa lata wcześniejszego niż
prezentowane dane na temat venture capital. W tak młodej branży jak crowdfunding obraz w ciągu dwóch-trzech lat mógł się
istotnie zmienić, nawet jeśli dane prezentowane dla roku 2018
są poprawne22.

21

Por. European Commission, European Innovation Scoreboard, 2021.

22
Wg danych KNF 2020 był także rokiem, w którym odnotowano rekordową liczbę ofert publicznych
uruchomionych przy udziale platform crowdfundingowych. W ramach 50 uruchomionych w 2020 roku
ofert publicznych akcji pozyskano blisko 76,8 mln zł (por. https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Sprawozdanie_z_dzialalnosci_UKNF_oraz_KNF_w_2020_roku_75608.pdf).
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Rysunek 7. Wartość długu i equity alokowanego poprzez
crowdfunding w danym roku/PKB*
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Źródło: Komisja Europejska, Ivan Stevanovic, „40+ Crucial Crowdfunding
Stats in 2021”, January 06,2021, https://www.smallbizgenius.net/by-the-numbers/crowdfunding-stats/, opracowanie własne.

Przedstawione na powyższych rysunkach dane, wskazujące na relatywnie
dużą rolę crowdfundingu w Polsce w porównaniu do innych analizowanych form finansowania (zakładając, że nie okażą się wynikiem błędu w
zbieraniu i klasyfikacji informacji), mogą wynikać z faktu, że w naszym kraju
poczatkujące firmy mają duże trudności z pozyskaniem finansowania z dotychczasowych źródeł (w tym z venture capital), stąd dużo ciekawych projektów biznesowych stara się pozyskiwać finansowanie z crowdfundingu.
Z przedstawionych wyżej danych wynika, że kapitalizacja rynku akcji oraz inwestycje private equity i venture capital są w Polsce znacznie mniejsze niż w USA i w krajach zachodniej Europy, zarówno
w liczbach bezwzględnych, jak i w relacji do PKB, a udział instrumentów rynku kapitałowego w aktywach finansowych gospodarstw domowych jest w Polsce dwukrotnie niższy niż w krajach UE.
Podsumowując, rynek kapitału właścicielskiego w Polsce jest zbyt
mały w stosunku do rozmiarów i potrzeb polskiej gospodarki, co
oznacza, że skromne są możliwości finansowania przełomowych
zmian strukturalnych w gospodarce i innowacyjnych projektów.
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4. Infrastruktura instytucjonalna,
regulacje, nadzór i egzekucja prawa
Infrastruktura instytucjonalna
Polski rynek kapitałowy ma silną strukturę instytucjonalną, której
elementami są m.in:
•

Ministerstwo Finansów – jako organ odpowiadający za regulacje – i usytuowany tam Pełnomocnik ds. Strategii Rozwoju
Rynku Kapitałowego,

•

Komisja Nadzoru Finansowego – jako organ nadzoru,
z zapewnioną instytucjonalną współpracą z Urzędem
Ochrony Konkurencji i Konsumentów i służbami specjalnymi,

•

Giełda Papierów Wartościowych i Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych – jako kluczowe instytucje infrastruktury rynku,

•

instytucje zbiorowego inwestowania, biura maklerskie,
agenci transferowi,

•

działające w Polsce firmy private equity, venture capital oraz
platformy crowdfundingowe,

•

audytorzy, prawnicy, doradcy finansowi,

•

organizacje samorządowe (stowarzyszenia, izby gospodarcze) reprezentujące różne grupy uczestników rynku.

Rozwinięta infrastruktura instytucjonalna jest istotnym atutem polskiego rynku kapitałowego. Nawet jeśli kształt regulacyjny lub
funkcjonowanie niektórych instytucji nie są optymalne, instytucje
te dysponują potencjałem organizacyjnym i profesjonalnymi kadrami, tak że mogą w razie potrzeby odpowiednio dostosować
swoją działalność lub się przekształcić. Istniejąca infrastruktura in-
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stytucjonalna, a także dostępne na rynku zasoby profesjonalistów,
sprawiają, że formułowane tu postulaty dotyczące kształtu regulacyjnego i instytucjonalnego rynku kapitału właścicielskiego mogą
znaleźć adresatów i w razie podjęcia odpowiednich decyzji będą
wykonalne.
Regulacje
Na kształtowanie regulacji rynku kapitałowego w ostatniej
dekadzie w decydującym stopniu wpływała konieczność dostosowywania polskiego prawa do zmieniającego się ustawodawstwa unijnego. Olbrzymia część podejmowanych inicjatyw
ustawowych nie wynika z pogłębionej analizy potrzeb polskiej
gospodarki i podmiotów funkcjonujących na rynku kapitałowym, lecz jest efektem konieczności wdrażania dyrektyw unijnych. Przy przyjmowaniu tych regulacji na poziomie unijnym
krajowi interesariusze są często mało aktywni i nie zabiegają
o zapewnienie – z perspektywy krajowej – proporcjonalności
i adekwatności tworzonych regulacji. Regulacje unijne skrojone
pod kraje o znacznie bardziej rozwiniętym rynku kapitałowym
nie pozostawiają często odpowiedniej swobody dopasowania
do realiów polskiego rynku. Natomiast tam, gdzie pozostawiona zostaje swoboda implementacji na poziomie krajowym, jest
ona nierzadko wykorzystywana do zaostrzania regulacji czy też
wprowadzania dodatkowych regulacji nieuzasadnionych z poziomu dyrektyw unijnych. W efekcie rozwiązania krajowe stanowiące rezultat implementacji stają się niejednokrotnie bardziej
restrykcyjne niż w innych krajach europejskich. Zmiany regulacyjne wprowadzane są czasami bez należytego zrozumienia
specyfiki segmentu rynku lub branży, której dotyczą. Jednocześnie nie są podejmowane w wystarczającym zakresie inicjatywy
oraz działania pożądane dla ułatwienia rozwoju i wzmocnienia
rynku, w szczególności polegające na usunięciu istotnych luk
lub anomalii regulacyjnych.
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Rola Komisji Nadzoru Finansowego
Choć formalnie „gospodarzem” prac legislacyjnych w obszarze
rynku kapitałowego jest zwykle Ministerstwo Finansów, to w praktyce decydująca jest często opinia KNF. W sytuacjach, kiedy KNF
faktycznie współtworzy regulacje, istnieje ryzyko konfliktu między
„wygodą” i bezpieczeństwem instytucji nadzoru a potrzebami
rynku. Objawiać się to może w niedopuszczaniu lub hamowaniu
rozwoju pewnych rodzajów lub form działalności istotnych dla
funkcjonowania rynku, w obawie, że w związku z tymi aktywnościami mogłyby pojawić się niekontrolowane negatywne zjawiska, za które ktoś słusznie lub niesłusznie będzie obciążać odpowiedzialnością KNF. Trzeba w tym kontekście zwrócić uwagę,
że KNF odpowiada za nadzór nad całym rynkiem finansowym,
a w zakresie tej odpowiedzialności największy obszar ryzyka
i potencjalnych konsekwencji makroekonomicznych związany jest
z rynkiem bankowym23. W tych warunkach pojawiać się może
tendencja do stosowania przez regulatora i nadzorcę w obszarze
rynku kapitałowego podejścia do ryzyka przeniesionego z bankowości. W przypadku sektora bankowego podejście polegające
na eliminacji ryzykownych sytuacji i transakcji jest racjonalne, natomiast w przypadku rynku kapitałowego podejście takie może
podważyć biznesowy sens działalności (por. ramka 2. Różnica
w podejściu do ryzyka w bankowości i na rynku kapitałowym –
przykład).

23
Wynika to nie tylko z rozmiarów sektora bankowego, lecz przede wszystkim z faktu, że kryzys bankowy prowadzi zwykle do poważnej recesji lub sprawia, że recesja wywołana innymi
przyczynami staje się głębsza i dłuższa, a ponadto powoduje duże bezpośrednie i pośrednie
koszty fiskalne i wzrost długu publicznego. Natomiast ewentualne załamanie i przecena na
rynku akcji nie musi powodować długotrwałej recesji i generalnie nie powoduje zobowiązań
dla finansów państwa. Por. S. Kawalec i K. Błażuk, „Banki i inwestycje – zagrożenia dla dalszego rozwoju polskiej gospodarki” Capital Strategy na zlecenie Forum Obywatelskiego Rozwoju „FOR”, Warszawa, styczeń 2021, s. 13 i 42-43, http://www.capitalstrategy.pl/wp-content/
uploads/2021/02/Capital_Strategy-Raport-2021-Final.pdf
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Ramka 2. Różnica w podejściu do ryzyka w bankowości i na rynku kapitałowym – przykład
Różnicę między podejściem do ryzyka właściwym w bankowości a właściwym na rynku kapitału właścicielskiego najlepiej zilustrować, odwołując się do skrajnego przypadku,
a mianowicie porównując logikę podejścia do ryzyka w banku i w funduszu venture capital. W przypadku działalności
kredytowej banku najpoważniejszym błędem jest nieodrzucenie złego klienta i udzielenie nietrafionego kredytu, który
nie zostanie spłacony. Znacznie mniej poważnym błędem
jest nierozpoznanie dobrego klienta i nieudzielenie kredytu,
który zostałby terminowo spłacony. Natomiast w przypadku
funduszu venture capital sytuacja jest odwrotna. Nierozpoznanie dobrej inwestycji jest błędem znacznie poważniejszym niż dokonanie inwestycji nietrafionej. W banku lepiej
odrzucić nawet kilku dobrych klientów kredytowych niż zaakceptować jednego złego. Natomiast w funduszu venture
capital lepiej jest dokonać nawet kilku inwestycji nietrafionych niż odrzucić jedną, bardzo dobrą inwestycję, która mogłaby przynieść wielokrotny zwrot z kapitału. Można to zilustrować na bardzo uproszczonym przykładzie liczbowym.
Wyobraźmy sobie bank udzielający kredytów o jednostkowej wartości 1 mln zł spłacanych jednorazowo po upływie
7 lat z marżą netto banku wysokości 1,5% rocznie. Zatem
na każdym terminowo obsługiwanym i spłaconym kredycie bank przez 7 lat zarabiać będzie po 15 tys. zł rocznie,
co znaczy, że przez cały 7-letni okres kredytowania zarobi
105 tys. zł. Jeżeli bank nie rozpozna 9 dobrych klientów i nie
udzieli 9 dobrych kredytów, to jego utracony dochód wyniesie 9x105 tys. zł = 945 tys. zł. Natomiast w przypadku,
gdy jeden klient okaże się niewypłacalny i kredyt nie zostanie spłacony w całości, strata banku na tym jednym kliencie
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wyniesie 1 mln zł. Zatem nieodrzucenie złego klienta kosztuje bank więcej niż odrzucenie 9 dobrych klientów, którzy
byliby w stanie kredyt spłacić.
Wyobraźmy sobie teraz fundusz venture capital, który dokonuje inwestycji o jednostkowej wartości 1 mln zł, których
średni okres trwania wynosi 7 lat. Przyjmijmy, że średnio
70% start-upów, w które fundusz inwestuje, upada i fundusz
nie odzyskuje w tych przypadkach ani złotówki, natomiast
30% start-upów odnosi sukces i fundusz odzyskuje w tych
przypadkach ze sprzedaży swoich udziałów średnio 16-krotnośc kapitału zainwestowanego w daną firmę, czyli osiąga
zysk wysokości 15-krotności zainwestowanego kapitału.
Fundusz mający takie efekty działania otrzyma po 7 latach
ze swoich inwestycji łącznie kwotę wysokości 480% całego
zainwestowanego kapitału, co oznacza przyzwoity zwrot
wysokości 25% rocznie. W opisanej sytuacji najpoważniejszym błędem funduszu jest przypadek odrzucenia dobrej
inwestycji, gdyż błąd taki kosztuje średnio 15 mln zł, czyli
15-krotnie więcej niż błąd polegający na nieodrzuceniu złej
inwestycji, gdy taki błąd kosztuje tylko 1 mln zł. Podsumowaniem tego przykładu jest poniższa tabelka:
Zysk z dobrego klienta/
dobrej
inwestycji

Strata na
złym kliencie/złej
inwestycji

Wniosek

Bank

105 tys. zł

1 mln zł

Lepiej odrzucić 9 dobrych klientów
(i stracić 945 tys. zł) niż zaakceptować jednego złego klienta i stracić
1 mln zł.

Fundusz
VC

15 mln zł

1 mln zł

Lepiej zaakceptować 14 złych inwestycji (i stracić 14 mln zł) niż odrzucić
jedną dobrą inwestycję i utracić
15 mln zł potencjalnego zysku.
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Venture capital jest, jak zaznaczyliśmy, przypadkiem skrajnym. Inne segmenty rynku kapitałowego mają mniejszą
tolerancję na akceptowanie pojedynczych nietrafionych
decyzji, lecz z reguły oferują inwestorom szanse na zwrot
z inwestycji wyższy niż oprocentowanie środków w banku,
w zamian za rezygnację z pełnego bezpieczeństwa (gwarancji kapitału) lub rezygnację z płynności.

Warto zwrócić uwagę, że na postawę KNF zarówno w trakcie procesu legislacyjnego, jak i działalności nadzorczej, wpływać może
świadomość niesprawności systemu egzekucji prawa, o czym piszemy poniżej24.
System egzekucji prawa
W przypadku nadużyć lub ewidentnej nieuczciwości poszkodowani na rynku kapitałowym mają nikłe szanse na postawienie sprawcy
w szybkim czasie przed wymiarem sprawiedliwości i jego ukaranie oraz wyegzekwowanie realnego odszkodowania. W praktyce
zdarzało się, iż organy ścigania nie podejmowały kwestii poważnych nadużyć zgłaszanych przez poszkodowanych lub uczestników rynku takich jak KNF. Gdy postępowania sądowe zostają już
wszczęte, często toczą się latami. W przypadku sporów cywilnych
na rynku kapitałowym, który podlega dynamicznym zmianom,
rozstrzygnięcia wydawane po latach okazują się niejednokrotnie
już bezprzedmiotowe.

24
Nie dokonujemy tutaj całościowej oceny działania KNF. Możemy tylko zaznaczyć, że wiele
działań KNF spotyka się z uznaniem uczestników rynku. Np. bardzo wysoko oceniano otwarte
i proaktywne podejście KNF do problemów, które napotykała część podmiotów rynku kapitałowego w pierwszym, najtrudniejszym okresie pandemii Covid-19. To tylko jeden z przykładów. Musimy zaznaczyć, że nie mieliśmy możliwości przedyskutowania formułowanych
w raporcie opinii z przedstawicielami kierownictwa KNF, gdyż mimo naszych starań UKNF nie
wyraził zgody na takie spotkanie.
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Niesprawność systemu egzekucji prawa ma daleko idące negatywne konsekwencje, m.in.:
•

Skłania uczestników rynku do omijania polskiego systemu
egzekucji prawa, wybierając tam, gdzie to możliwe, prawo
zagraniczne.

•

Sprawia, że uczestnicy rynku w umowach między sobą określają specjalne silne zabezpieczenia, niestosowane w krajach
o sprawnych sądach.

•

Utrudnia działanie nadzoru. W sytuacji, w której ściganie
ex post podmiotu lub osób, które dokonają nadużyć na rynku kapitałowym, za pomocą prokuratury i sądów jest utrudnione, naturalną postawą KNF może być dążenie do tego, by poprzez działania
ex ante maksymalnie ograniczyć pole, na którym mogłoby dojść
do przekroczeń prawa, których ściganie i karanie wymagałoby
działań wymiaru sprawiedliwości. Efektem takiego dążenia może
być zaostrzanie wymogów regulacyjnych oraz polityki nadzoru,
a także dokonywanie bardziej szczegółowej kontroli ex ante, wykraczającej w praktyce poza analizę formalną, co może skutkować np. wielomiesięcznym procedowaniem w sprawach zgód,
zezwoleń, rejestracji podmiotów, zatwierdzania prospektów, itp.

W konsekwencji niesprawność systemu egzekucji prawa obniża efektywność i konkurencyjność polskiego rynku kapitału właścicielskiego.
Rekomendacje
1. Powołanie Panelu Interesariuszy Rynku Kapitałowego (PIRK)
Powołanie PIRK zaproponowało Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG) w swoich uwagach do projektu Strategii Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego25. Naszym zdaniem PIRK powinien być

25
Por. Pismo Prezesa Zarządu SEG M. Kachniewskiego z dnia 14 lipca 2021 roku do Przewodniczącego KNF J. Jastrzębskiego, punkt „4. Powołanie Panelu Interesariuszy Rynku Kapitałowego (PIRK)”.
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regularnym forum komunikacji między podmiotami działającymi
na rynku a regulatorami i nadzorem. W PIRK powinni uczestniczyć
przedstawiciele wszystkich grup interesariuszy z rynku publicznego i niepublicznego: inwestorów (SII, IZFiA, IGTE, PSIK, PFR), emitentów (SEG), pośredników (IDM, ZMiD, reprezentacja platform
crowdfundingowych), instytucji infrastrukturalnych (GPW, KDPW),
instytucji regulacyjnych i nadzoru (MF, KNF). PIRK powinien:
•

opiniować rozwiązania regulacyjne ex ante i ex post,
w tym wypowiadać się w sprawie regulacji unijnych zarówno
na etapie ich przygotowywania przez organy UE, jak i na etapie implementacji krajowej;

•

formułować opinie/stanowiska odnośnie do działań KNF,
w tym, w razie potrzeby, na temat wydawanych przez KNF interpretacji/stanowisk;

•

formułować opinie/stanowiska odnośnie do innych kluczowych dla funkcjonowania rynku kapitałowego spraw.

PIRK może być powołany przez Ministra Finansów w uzgodnieniu
z przedstawicielami głównych interesariuszy lub samodzielnie
przez organizacje samorządowe reprezentujące uczestników rynku.
2. Wzmocnienie wyspecjalizowanych komórek w strukturze
prokuratury26, zajmujących się rynkiem kapitałowym, tak by
miały zdolność do bardziej kompleksowej analizy przestępczości w obszarze rynku kapitałowego i finansowego.
Celowe byłoby również fizyczne usytuowanie zespołu prokuratorów zajmujących się zagadnieniami rynku kapitałowego w siedzibie KNF, aby usprawnić przepływ informacji i współpracę.

26
Por. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2016 roku w sprawie określenia
właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie w sprawach o poszczególne rodzaje przestępstw
niezależnie od miejsca ich popełnienia (Dz.U. 2016 poz. 1484).
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3. Powołanie wyspecjalizowanego Sądu Rynku Kapitałowego,
który powinien mieć kompetencję do rozstrzygania zarówno w sprawach cywilnych, jak i karnych, a także rozpatrywałby odwołania od decyzji administracyjnych KNF (analogicznie do pozycji Sądu Antymonopolowego w stosunku do
decyzji UOKiK)
Należy zrealizować ten postulat sygnalizowany w SRRK27. Można
dodać tytułem przykładu, że w 2021 roku Dubaj ogłosił utworzenie
wyspecjalizowanych sądów rynku kapitałowego, co ma wzmocnić
pozycję kraju na międzynarodowym rynku finansowym28.

SRRK (s. 40) nie przesądza czy SRK ma mieć również kompetencję w zakresie orzekania w sprawach karnych, lecz stwierdza potrzebę rozważenia tej kwestii.

27

https://www.thenationalnews.com/business/markets/2021/11/06/dubai-forms-two-specialised-courts-to-settle-financial-market-disputes/ (dostęp 12.12.2021).

28
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5. Wspieranie
długoterminowych oszczędności
5.1 Znaczenie długoterminowych oszczędności
i metody ich wspierania
Długoterminowe oszczędności mają duże znaczenie dla gospodarstw domowych, dla gospodarki i w szczególności dla rynku
kapitałowego:
•

Długoterminowe oszczędności dają obywatelom możliwość
amortyzacji spadku dochodu po przejściu na emeryturę. Jest
to szczególnie istotne dziś w Polsce, ze względu na fakt, że
w najbliższych dziesięcioleciach, w powszechnym systemie
emerytalnym nastąpi głębokie obniżenie tzw. stopy zastąpienia (czyli wysokości przyznawanych emerytur w stosunku do
otrzymywanej wcześniej płacy).

•

Długoterminowe oszczędności to rezerwuar kapitału, który
za pośrednictwem szeroko rozumianego sektora finansowego może w stabilny sposób wspierać rozwój przedsiębiorstw
i projektów w gospodarce realnej:
º

Długoterminowe oszczędności pozwalają bankom
w bezpieczny sposób finansować kredyty hipoteczne
i wieloletnie projekty inwestycyjne przedsiębiorstw.

º

Długoterminowe oszczędności są kluczowe dla rozwoju
obu segmentów rynku kapitału właścicielskiego:
·

Oszczędności zgromadzone w OFE były przez kilkanaście lat głównym motorem rozwoju warszawskiej giełdy (o czym piszemy w rozdziale „Rozwój
GPW w symbiozie z całym rynkiem kapitałowym”).
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·

W krajach rozwiniętych instytucje gromadzące
długoterminowe oszczędności są główną kategorią inwestorów w funduszach private equity,
a także ważną kategorią inwestorów w venture
capital (w Polsce to zjawisko dotąd nie występowało ze względu na anomalie w regulacjach
i polityce nadzorczej, o czym piszemy w rozdziale
„Poprawa warunków funkcjonowania segmentu
niepublicznego”).

Zalety długoterminowych oszczędności sprawiają, że w różnych
krajach uruchamiane są wspierane przez państwo programy długoterminowego oszczędzania29.
Programy obowiązkowe i quasi-obowiązkowe
Powszechne uczestnictwo i przez to najbardziej skuteczną mobilizację długoterminowych oszczędności zapewniają programy
obowiązkowe lub quasi-obowiązkowe. Takie systemy obowiązują
np. w Holandii, Islandii i Szwajcarii, czyli krajach, które są na czele
rankingu pod względem wielkości aktywów funduszy emerytalnych w relacji do PKB (por. rysunek 8).

29
W omówieniu poniżej wykorzystujemy stwierdzenia przedstawione w: S. Kawalec, K. Błażuk, M. Kurek, „Jak mobilizować dodatkowe oszczędności emerytalne”, Capital Strategy, 17
lutego 2015, http://igte.pl/wp-content/uploads/2019/06/jak_mobilizowac_dodatkowe_
oszczednosci_emerytalne_Raport_Capital_Strategy.pdf
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Rysunek 8. Aktywa funduszy emerytalnych jako % PKB w 2020 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OECD i KNF.
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Zachęty podatkowe
Wiele krajów stosuje zachęty podatkowe wspierające długoterminowe oszczędzanie. Systemy oparte o ulgi podatkowe nie
zapewniają jednak znaczącego poziomu partycypacji wśród
osób o niższych i średnich dochodach. Z zachęt tych korzystają
w większości osoby o wyższych niż przeciętne dochodach, które oszczędzałyby również i bez ulg. W efekcie zachęty podatkowe nie przynoszą istotnego zwiększenia oszczędności, lecz
poprzez ich przesunięcie z produktów niewspieranych ulgami
do produktów wspieranych w ten sposób mogą spowodować
zmianę struktury aktywów w portfelu oszczędności gospodarstw domowych. Zachęty takie (szczególnie w przypadku
stosowania schematu opodatkowania EET30) oznaczają jednocześnie transfer fiskalny od ogółu podatników do osób o wyższych dochodach.
Do kategorii programów dobrowolnych opartych o zachęty podatkowe należą polskie programy IKE (oparte o schemat opodatkowania TEE31) i IKZE (schemat opodatkowania EET).

30
EET (exempt-exempt-tax) – schemat opodatkowania inwestycji, w którym: 1) kwota inwestycji jest odliczana od podstawy opodatkowania, 2) dochody w postaci przyrostu wartości inwestycji nie są opodatkowane w trakcie jej trwania, 3) kwoty wypłacane z rachunku inwestycyjnego podlegają opodatkowaniu. Schemat EET obowiązuje w przypadku
programu IKZE.

TEE (tax-exempt-exempt) – schemat opodatkowania inwestycji, w którym: 1) opodatkowaniu
podlega kwoty przed wpłaceniem do programu tzn. podatnik może wpłacić do programu
środki z dochodu po opodatkowaniu i kwota dokonanej inwestycji nie powoduje zmniejszenia jego zobowiązań podatkowych, 2) dochody w postaci przyrostu wartości inwestycji nie
są opodatkowane w trakcie jej trwania, 3) kwoty wypłacane z rachunku inwestycyjnego nie
podlegają opodatkowaniu.

31
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Systemy z automatycznym zapisem i zachętami do pozostania w programie
W przypadku systemów dobrowolnych skuteczną metodą osiągnięcia wysokiej partycypacji może być połączenie automatycznego zapisu z silnymi zachętami do pozostawania w programie,
w postaci składki pracodawcy i dopłaty z budżetu państwa.
W programie tego typu w Wielkiej Brytanii partycypacja wynosi 88%, a w Nowej Zelandii uczestnictwo wśród osób w wieku
18-64 lata jest bliskie 100%32. Do tej kategorii należy polski
program PPK.

5.2 Uczestnicy i aktywa programów długoterminowych
oszczędności w Polsce
W Polsce funkcjonuje obecnie pięć wspieranych przez państwo
systemów długoterminowych oszczędności kapitałowych: Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE), Pracownicze Programy Kapitałowe
(PPK), Pracownicze Plany Emerytalne (PPE), Indywidualne Konta
Emerytalne (IKE) i Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Podstawowe dane o liczbie uczestników, zgromadzonych aktywach i wpłatach w ramach tych programów przedstawia tabela 2.

32
Por. PFR, „Comiesięczne zestawienie informacji o oszczędnościach, listopad 2021 (analityk
prowadzący: M. Kolasa), s. 60-62, https://pfr.pl/dam/jcr:dab5599a-5f0b-498e-9650-0deed07727d0/PFR_Oszczędności_211115.pdf (Dostęp 22 listopada 2021).
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Tabela 2. Polskie programy długoterminowych oszczędności
kapitałowych
Rok

2011

2015

2019

2020

30.06.2021

Członkowie/uczestnicy w mln:
OFE

15,5

16,5

15,7

15,4

15,3

PPK

-

-

0,3

1,5

2,3

PPE*

0,3

0,4

0,6

0,6

0,6

IKE

0,8

0,9

1,0

0,7

0,8

IKZE

-

0,6

0,7

0,4

0,4

Aktywa w mld zł
OFE

227,5

140,9

154,8

148,6

176,0

PPK

-

-

0,1

2,8

5,3

PPE *

6,6

10,6

14,5

17,0

17,8

IKE

2,8

5,7

10,2

11,9

13,1

IKZE

-

0,6

3,3

4,6

5,2

Suma

236,8

157,8

182,9

184,9

217,5

OFE

14,53%

7,82%

6,41%

7,31%

Aktywa w % PKB
6,77%

PPK

-

-

0,00%

0,12%

0,22%

PPE *

0,42%

0,59%

0,64%

0,73%

0,74%

IKE

0,18%

0,32%

0,44%

0,51%

0,54%

IKZE

-

0,03%

0,14%

0,20%

0,22%

Suma

15,13%

8,76%

7,99%

7,98%

9,03%

Składki/wpłaty w mld zł
OFE

15,6

3,1

3,5

3,4

1,9

PPK

-

-

0,1

2,2

1,9

PPE *

1,1

1,2

1,9

1,7

0,9

IKE

0,5

0,9

1,7

2,0

1,1

0,4

0,9

1,2

0,5

5,7

8,1

10,4

6,3

IKZE
Suma

17,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KNF, ZUS, Eurostat i GUS.
* Ze względu na niedostępność danych dla PPE na połowę dla 2021 r., podano
w tabeli liczbę członków na 30.06.2021 taką jak na koniec 2020 r.; przyjęto, iż wpłaty
do PPE w pierwszej połowie 2021 były równe połowie wpłat za 2020, natomiast aktywa PPE na 30 czerwca 2021 były równe aktywom na koniec 2020 powiększonym
o założone wpłaty.
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Aktywa długoterminowych oszczędności kapitałowych w Polsce
są bardzo skromne w porównaniu z oszczędnościami zgromadzonymi w innych krajach. Zwiększenie długoterminowych oszczędności jest jednym z kluczowych warunków rozwoju krajowego
rynku kapitałowego.

5.3 Przyszłość OFE
Dotychczasowa rola OFE na rynku
•

Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) stanowią od lat kluczową kategorię inwestorów na warszawskiej giełdzie. OFE mają
obecnie ponad 15 mln członków i aktywa netto o wartości ok.
196 mld zł, z czego 82% ulokowane jest w akcjach notowanych na GPW33.

•

Obecność OFE jest jednym z kluczowych czynników, dzięki
którym GPW stała się największym w Europie Środkowej rynkiem, pozostawiając za sobą daleko Pragę, Budapeszt i Wiedeń. OFE umożliwiały przeprowadzanie na GPW dużych ofert
akcji, w tym m.in. IPO Allegro i Dino.

•

OFE mają doświadczone zespoły zarządcze i duże kompetencje zarówno w prowadzeniu polityki inwestycyjnej,
jak i w sprawowaniu nadzoru właścicielskiego. Pełnią istotną rolę w strukturach właścicielskich wielu spółek na GPW:
w około 140 spółkach łączny udział OFE w akcjonariacie przekracza 10%, z tego w blisko pięćdziesięciu spółkach udział ten
przekracza 25%, a w siedmiu spółkach przekracza 50%34.

33

Wg stanu na 29 października 2021, por. KNF, Dane miesięczne OFE - październik 2021 roku.

34

Na podstawie portfeli OFE raportowanych na dzień 31 grudnia 2020.

65

•

W rękach OFE jest około 40% znajdujących się w wolnym
obrocie (tzw. free float) akcji spółek na GPW35.

•

Fundusze emerytalne są inwestorami długoterminowymi i ich
obecność na giełdzie umożliwia spółkom kształtowanie stabilnej struktury własnościowej stanowiącej alternatywę wobec
oddania kontroli zagranicznemu inwestorowi branżowemu.
Tym samym istnienie OFE zwiększa szanse na ukształtowanie
w Polsce modelu gospodarki rynkowej, która nie będzie miała
charakteru peryferyjnego, tzn. nie będzie zdominowana przez
firmy zagraniczne lub firmy państwowe, lecz będzie posiadać
silny segment firm prywatnych, mających swoje centrale i faktyczne centra kompetencji w kraju, a jednocześnie zdolnych
do ekspansji międzynarodowej – modelu, którego rozwój
uznaliśmy za najbardziej pożądany dla przyszłości Polski.

•

Zaangażowanie OFE jako długoterminowych inwestorów
umożliwiało rozwój i ekspansję zagraniczną wielu polskich
firm prywatnych, m.in LPP, Asseco, CCC, Intercars, Sanoka,
Alumetalu, producentów gier komputerowych.

Zagrożenie związane z koncentracją aktywów
Istotne zagrożenie wiąże się z faktem, że wskutek nieracjonalnych
regulacji ponad 80% aktywów OFE ulokowanych jest na krajowym
rynku akcji, co czyni OFE funduszami wysokiego ryzyka. Ewentualna dekoniunktura na giełdzie, powodująca spadek wyceny aktywów, może podważyć zaufanie do OFE. Zwiększyłoby to prawdopodobieństwo wprowadzenia zmian ustawowych prowadzących
do likwidacji lub dalszego ograniczenia OFE. Uderzyłoby to rykoszetem również w PPK, a także w fundusze inwestycyjne.

35
Stan na 31 grudnia 2020 roku. Liczba akcji spółek znajdujących się w wolnym obrocie na
podstawie Bloomberg, liczba akcji spółek znajdujących się w posiadaniu OFE na podstawie
raportów funduszy.
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Przeszkody dla wykorzystania potencjału OFE
Obecna sytuacja regulacyjna i niepewność co do przyszłości (związana również z projektami przekształcenia OFE, o których mówimy niżej) utrudniają pełne wykorzystanie potencjału, którym dysponują fundusze. OFE muszą gromadzić środki, aby przekazywać
strumień pieniędzy do ZUS poprzez mechanizm tzw. „suwaka”,
a jednocześnie ich przyszłość jest niepewna. Utrudnia to podejmowanie długoterminowych strategii inwestycyjnych.
Przeszkodą dla wykorzystania potencjału OFE są również obawy
przed zarzutem działania w porozumieniu, o których piszemy
w rozdziale „Rozwój i wykorzystanie potencjału instytucji zbiorowego inwestowania” (por. akapit pt. „Obawa inwestorów instytucjonalnych przed zarzutem ujawnienia informacji cenotwórczych
lub działania w porozumieniu uniemożliwia współpracę akcjonariuszy”). Utrudnia to sprawowanie nadzoru właścicielskiego, a także uniemożliwia wspólne składanie ofert na wykup większościowych pakietów akcji.
Podważenie zaufania do wspieranych przez państwo programów długoterminowych oszczędności i konsekwencje dla PPK
Przeprowadzone dotychczas zmiany w OFE, a także propozycje
nowych, podważyły zaufanie obywateli do promowanych przez
państwo programów długoterminowych oszczędności. Z tego
punktu widzenia kluczowe było:
1. Przeniesienie 51,5% aktywów z OFE do ZUS w roku 2014.
2. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2015 roku potwierdzający interpretację, że środki w OFE nie są środkami prywatnymi
i w związku z tym ustawa przenosząca część tych środków do
ZUS jest zgodna z Konstytucją36.

36

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 listopada 2015 (sygn. akt K1/2014).
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3. Rządowy projekt ustawy skierowany do Sejmu w 2021 roku
przewidujący m.in. umożliwienie członkom OFE przekształcenia ich środków w prywatne rachunki IKE po pobraniu opłaty
przekształceniowej w wysokości 15% wartości zgromadzonych środków37 .
Spowodowany działaniami i propozycjami wobec OFE deficyt zaufania do sponsorowanych przez państwo programów oszczędnościowych jest kluczową przyczyną niskiej partycypacji w programie PPK (o czym piszemy w następnym podrozdziale). Można
się obawiać, że bez rozwiązania kwestii przyszłości OFE w sposób,
który umożliwi odbudowę zaufania do państwa, istotna poprawa
partycypacji w PPK nie nastąpi.
Zagrożenie związane z faktem, że środki w OFE nie są w świetle prawa środkami prywatnymi
Sytuacja, w której środki w OFE nie są w świetle prawa środkami
prywatnymi, rodzi obawę, że w każdej chwili obecny lub kolejny
rząd może podjąć decyzję o przejęciu tych środków przez kontrolowane przez państwo instytucje. Perspektywa ta niepokoi akcjonariuszy spółek z dużym udziałem OFE w akcjonariacie. Z drugiej
strony niepewność, co państwo zrobi z aktywami OFE, jest dla
wielu pracowników czynnikiem zniechęcającym do partycypacji
w kolejnym promowanym przez państwo programie budowania
indywidualnych oszczędności kapitałowych, którym jest PPK.
Co w tej sytuacji należy zrobić?
Istotnym wyzwaniem rozwoju polskiego rynku kapitałowego
jest sformułowanie takiego rozwiązania dla OFE, które umożliwi

Por. Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne (https://www.
sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1005).

37
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odbudowę zaufania do państwa, jak również umożliwi OFE (lub
ich następcom) odgrywanie aktywnej roli na rynku kapitałowym
i stworzy warunki do wzrostu partycypacji w programie PPK.
Proponujemy wybór jednego z dwóch omówionych niżej
wariantów.
A. Postulaty wspólne dla obu rozważanych wariantów
1. Zmiana przepisów ułatwiająca cyfryzację procesów w OFE.
2. Stopniowa zmiana limitów inwestycyjnych OFE, tak by umożliwić dywersyfikację (umożliwienie inwestowania w obligacje
skarbowe, lecz w pierwszym kroku tylko do 10% aktywów,
w celach płynnościowych).
B. Zmiany wariantowe
Wariant 1
Prywatyzacja środków na rachunkach w OFE, bez opłaty przekształceniowej
1. Zmiana statusu prawnego środków zgromadzonych w OFE na
środki prywatne (jako opcja domyślna, z możliwością zadysponowania przez członka transferu do ZUS).
2. Niepobieranie opłaty przekształceniowej, co oznacza, że
środki z OFE będą opodatkowane przy wypłacie (podobnie
jak środki z IKZE).
3. Pozostawienie ograniczenia możliwości wypłaty środków do
czasu osiągnięcia wieku emerytalnego.
4. Zasady wypłat z OFE po osiągnięciu wieku emerytalnego analogiczne jak w przypadku IKZE.
5. Likwidacja „suwaka”.
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Komentarz
1. Wariant 1 daje teoretycznie największe szanse odbudowy
zaufania do państwa i stworzenia tym samym warunków dla
wzrostu partycypacji w PPK, lecz trudno jest przewidzieć, jaka
część aktywów zostanie decyzją członków funduszy przeniesiona do ZUS.
2. Szacunek skutków fiskalnych tego wariantu przedstawiany jest
w załączniku 1, w tabeli 8.
3. Istotne ryzyko wdrożenia:
a. W optymistycznym przypadku, przy sprzyjającej
postawie rządu i braku negatywnych zawirowań na
giełdzie, można sądzić, że zdecydowana większość
członków – rzędu 75-85% – zaakceptuje prywatyzację środków.
b. Istnieje jednak ryzyko, że rząd, nawet jeśli poprze ten
wariant, może później starać się zniechęcać ludzi do
pozostawania w OFE i skłaniać ich do opowiedzenia się
za opcją ZUS, aby uzyskać większy transfer środków do
Funduszu Rezerwy Demograficznej ZUS.
c. Jeśli w międzyczasie nastąpi załamanie na rynku akcji, procent członków OFE wybierających opcję ZUS
może w pesymistycznym scenariuszu znacznie przekroczyć 50%. Ewentualność przekazania z OFE do
ZUS poważnych pakietów akcji oznaczałaby możliwość przejęcia przez podmioty zależne od państwa
kontroli nad wieloma prywatnymi spółkami, co wywoływać może zaniepokojenie innych akcjonariuszy
tych spółek.
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Wariant 2
Pozostawienie obecnego statusu prawnego OFE z możliwością
przekierowania „suwaka” do PPK
1. Status prawny środków pozostających w OFE zostaje niezmieniony.
2. Kontynuacja płacenia składek do OFE.
3. Kontynuacja transferów z OFE w ramach „suwaka”, z tym, że:
a. W przypadku osób, które mają aktywne rachunki w PPK
(czyli otrzymują tam dopłaty Skarbu Państwa), transfery
kierowane są na te rachunki w PPK (za pośrednictwem
PFR i agentów transferowych), przy czym:
•

środki przekierowane w ramach „suwaka” do PPK
stają się środkami prywatnymi,

•

wprowadzane zostają ograniczenia dotyczące
możliwości wypłacania tych środków przed przejściem na emeryturę,

•

środki te będą przechowywane na osobnym subkoncie, a przy przyszłej wypłacie opodatkowane
na takich zasadach, które będą obowiązywały dla
wypłat z IKZE (a zatem odmiennie niż pozostałe
środki z PPK),

b. W przypadku pozostałych osób transfery trafiają tak jak
dotychczas do ZUS, zwiększając wartość zapisów kont
emerytalnych.
Komentarz
1. Wariant 2 oznaczałby możliwość wyboru opcji rozłożonej
w czasie prywatyzacji środków na rachunkach w OFE.
2. Szacunek skutków fiskalnych tego wariantu przedstawiany jest
w załączniku 1, w tabeli 9.
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3. Wariant 2 ograniczałby w znaczącym stopniu ryzyko, że obecny lub któryś z następnych rządów przeprowadzi zmianę ustawową powodującą odmienne zadysponowania pozostającymi w OFE środkami – np. przekazanie ich w całości do ZUS,
gdyż transfer środków do ZUS oznaczałby pozbawienie członków OFE możliwości wyboru opcji stopniowej prywatyzacji
poprzez przekierowania „suwaka” do PPK.
4. Wariant 2 oznaczałby wsparcie PPK i zachęciłby część osób,
które zrezygnowały z udziału w PPK, do dobrowolnego dołączenia do tego programu.
5. Wariant 2 ograniczyłby wypływ netto środków z rynku kapitałowego, gdyż środki trafiające z OFE do PPK, a także składki osób zachęconych do ponownego przystąpienia do PPK,
wpływałyby następnie na rynek kapitałowy.
6. Ryzyko związane z wdrożeniem wariantu 2 jest niskie w porównaniu z wariantem 1.

5.4 Przyszłość PPK
Według dość zgodnej opinii ekspertów program PPK jest generalnie dobrze skonstruowany38. Program wykorzystuje rozwiązania
zastosowane przedtem skutecznie w Nowej Zelandii i Wielkiej
Brytanii, tj. połączenie automatycznego zapisu z silnymi zachętami do pozostawania w programie, w postaci składki pracodawcy
i dopłaty z budżetu państwa.
Dotychczasowy poziom uczestnictwa w programie jest jednakże niski: po zakończeniu ostatniej fazy wdrożenia PPK w
programie pozostało tylko 28,8% zapisanych pracowników39
38

Zastrzeżenia budzić może system wypłat, w którym nie ma renty dożywotniej.

39
Według danych PFR na 16 czerwca 2021 r., https://www.mojeppk.pl l/aktualnosci/Co-trzeci-pracownik -w-Polsce-oszcz-dza-wsp-lnie-z-pracodawc----podsumowanie-wdro -enia-PPK .html (dostęp 24 listopada 2021).
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– jest to niemal trzykrotnie mniej niż zakładany w programie
poziom 75%40.
Obiektywnymi (tj. wynikającymi z samej konstrukcji programu)
czynnikami mogącymi powodować rezygnację pracownika z programu mogą być:
•

brak akceptacji dla obniżenia otrzymywanego wynagrodzenia
netto w wyniku odprowadzania składki do PPK;

•

niechęć pracodawców chcących uniknąć kosztu dopłaty do
składki pracownika lub kłopotów administracyjnych.

Z drugiej strony, w wyniku dopłat ze strony pracodawcy i państwa,
program oferuje uczestnikom już w punkcie startu pomnożenie
wartości ich inwestycji. Stąd można oczekiwać wystąpienia efektu
demonstracji, np. narastanie poważnych kwot oszczędności na rachunkach osób, które uczestniczą w programie, skłaniać powinno
innych pracowników do dołączania do programu w następnych
latach.
Efekt taki wystąpił w Wielkiej Brytanii, gdzie partycypacja wzrosła
z 55% w 2012 roku do 88% w 2019 roku, i w Nowej Zelandii, gdzie
nastąpił wzrost partycypacji z 19% w 2008 roku do blisko 100%
w roku 2019 (w grupie osób w 18-64 lata)41.
Wzrost partycypacji nie jest jednak gwarantowany. Np. w Turcji,
gdzie automatyczny zapis zaczęto stosować z początkiem 2017 r.,
partycypacja jest nadal bardzo niska (18% w 2019 r.) i nie wykazuje

40
Por. Ocena Skutków Regulacji, Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, Ministerstwo Finansów, 8 lutego 2018 r., s. 11, http://www.znpul.pl/wgrane_pliki/osr-ustawy-o-ppk.pdf (dostęp 24 listopada 2021).
41
Por. PFR, „Comiesięczne zestawienie informacji o oszczędnościach, listopad 2021 (analityk
prowadzący: M. Kolasa), s. 60-61, https://pfr.pl/dam/jcr:dab5599-5f0b-498e-9650-0deed07727d0/PFR_Oszczędności_211115.pdf (dostęp 22 listopada 2021).
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tendencji poprawy: „Ze względu na wysoką liczbę rezygnujących
z udziału w oszczędzaniu obejmowanie auto-zapisem kolejnych
kategorii pracodawców nie skutkuje wzrostem partycypacji ”42.
Wydaje się, że główną przyczyną niskiej partycypacji w PPK jest
brak zaufania do sponsorowanych przez państwo programów
oszczędnościowych, m.in. wskutek dotychczasowych działań
i propozycji państwa dotyczących OFE, a w szczególności przeniesienie ponad 50% aktywów OFE do ZUS w 2014 roku oraz zapowiedź opłaty przekształceniowej (o czym pisaliśmy w poprzednim podrozdziale). Potwierdzają to badaniach ankietowe osób,
które zrezygnowały z PPK. W badaniach ING, wykonanych przez
agencję IPSOS, wśród przyczyn rezygnacji z PPK najczęściej wskazywano następujący powód: „Nie ufam państwu, że nie skonfiskuje środków z PPK” (wskazane przez 43% osób). Drugi w kolejności wskazywany powód to: „Nie chcę dostawać niższej pensji na
rękę” (wskazane przez 40% osób)43.
Można się obawiać, że bez rozwiązania kwestii przyszłości OFE
w sposób, który umożliwi odbudowę zaufania do państwa, istotna
poprawa partycypacji w PPK nie nastąpi.
Rekomendacje
Zwiększenie dopłat i rozszerzenie dostępności PPK
Zastąpienie w PPK dopłaty 240 zł rocznie dopłatą wysokości
600 zł (50 zł miesięcznie).
Rozszerzenie prawa do udziału w PPK: dopłatę mogłaby otrzymać
każda osoba w wieku produkcyjnym, która będzie wpłacać skład-

42

Ibidem, s. 62.

43
Por. R. Banecki i K. Pogorzelski, „Dlaczego Polacy rzadko decydują się na PPK?”, Finansowy
Barometr ING, 13 listopada 2020, https://www.ing.pl/_fileserver/item/v0pro6l (dostęp 24
listopada 2021).
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ki z podstawą w wysokości co najmniej średniego wynagrodzenia
(pod warunkiem nieotrzymania dopłaty jako pracownik i niewypisania się z PPK jako pracownik, a także pod warunkiem posiadania
centrum interesów życiowych w Polsce). Dzięki temu system byłby dostępny także dla rolników, przedsiębiorców, niepracujących
matek, a także studentów, którzy w wakacje wyjechali pracować
za granicą.
Przyjęcie, że dopłata powitalna 250 zł będzie przysługiwać nowym uczestnikom tylko w pierwszym roku wprowadzanej reformy.
W następnych latach nikt jej już nie będzie otrzymywał.
Komentarz
1. Zaletą tej propozycji jest relatywnie niewielki koszt dla finansów publicznych, w przypadku ograniczonej skuteczności – gdyż podniesienie dopłaty dla obecnych 2,5 mln
uczestników PPK to roczny koszt wysokości jedynie 0,9 mld
zł. Natomiast w przypadku skuteczności programu i jego
dużej popularności środki budżetowe wydane na dopłaty
dla nowych członków przyniosą, w wyniku efektu mnożnikowego, 3-5-krotnie większy dopływ środków na rynek kapitałowy44. Przykładowo, jeśli rozwiązanie okaże się popularne i spowoduje dwukrotne zwiększenie liczby uczestników
PPK (z 2,5 do 5 mln osób), to wzrost kosztu dopłat wyniesie
2,4 mld zł, a do PPK napłyną rocznie dodatkowe środki rzędu
6 mld zł, co oznacza, że łącznie do programu i na rynek kapitałowy wpływać będzie około 11 mld zł rocznie, co z nawiązką

44

Przykłady:

•

Składka pracownika zarabiającego 6 000 zł miesięcznie wysokości 3,5% (2% pracownik
plus 1,5% pracodawca) to 210 zł, a razem z dopłatą 50 zł na rynek trafi 260 zł, co oznacza
mnożnik wysokości 5,2.

•

Osoba wpłacająca składkę za siebie wpłaci 120 zł, otrzyma 50 zł, na rynek trafi 170 zł, co
oznacza mnożnik wysokości 3,4.
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zrównoważy ujemne saldo odpływów z OFE (patrz tabela 3
i porównaj z tabelą 8 w załączniku).
Tabela 3. Skutki dla finansów publicznych i rynku kapitałowego
podniesienia dopłat do PPK
Dodatkowa liczba
uczestników
Stan
obecny 2021

-

Dodatkowe
roczne
koszty
dopłat
-

Dodatkowe środki
wpłacane
rocznie
do PPK

Łączna
liczba
uczestników PPK

-

2,5 mln

Łączny
roczny
koszt
dopłat
0,6 mld zł

Łączne
środki
wpłacane
rocznie
do PPK
5 mld zł

Różne warianty efektów podniesienia dopłaty do PPK
Całkowite niepowodzenie

0

0,9 mld zł

0

2,5 mln

1,5 mld zł

5 mld zł

Dwukrotny
wzrost liczby
uczestników PPK

2,5 mln

2,4 mld zł

6 mld zł

5 mln

3,0 mld zł

11 mld zł

Trzykrotny
wzrost liczby
uczestników PPK

5 mln

3,9 mld zł

12 mld zł

7,5 mln

4,5 mld zł

16 mld zł

Maksymalna
teoretyczna partycypacja (udział
100% uprawnionych)

7,5 mln
zatrudnionych na
postawie
umowy o
pracę i 10
mln pozostałych

12,9 mld
zł

Ponad 50
mld zł

22,5 mln

13,5 mld
zł

Ponad 55
mld zł

Źródło: opracowanie własne.
2. Oczekiwane efekty tego rozwiązania mogą nie wystąpić bez
częściowego choćby przywrócenia zaufania do wspieranych
przez państwo programów długoterminowego oszczędzania,
a w szczególności bez oficjalnego wycofania się rządu z zamiaru wprowadzenia opłaty przekształceniowej za prywatyzację
środków w OFE.
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5.5 Rozszerzenia w programach IKE i IKZE
Potencjał programów IKE i IKZE jest ograniczony45. Potwierdzają to dane w tabeli 2, pokazujące, że w przypadku obu
programów aktualne liczby uczestników są niższe niż były
w roku 2015 lub 2019. Programy te oparte są o zachęty podatkowe, które, jak pokazują doświadczenia światowe, nie
są skutecznym narzędziem zachęcania do oszczędzania dla
osób mniej zamożnych. Z kolei atrakcyjność tych programów
dla osób zamożnych ograniczają niskie limity wpłat. System
preferencji i limitów w IKE i IKZE jest mało przejrzysty i trudny
do zrozumienia dla wielu potencjalnych uczestników. Limity
wpłat są niezaokrąglone i w praktyce nie nadają się do zapamiętania. Równoległe funkcjonowanie odrębnych programów
IKE i IKZE o podobnych nazwach dodatkowo zmniejsza przejrzystość systemu. W IKE i IKZE łączne koszty opłat pobieranych przez dostawców są przeciętnie kilkakrotnie wyższe niż
w przypadku PPK.
W programach IKE i IKZE uczestniczy łącznie ponad milion osób,
które potraktowały je jako długoterminową ofertę oszczędzania. Uważamy, że jeśli chcemy, by obywatele ufali w trwałość
programów proponowanych przez państwo, należy unikać
podważania trwałości programów już istniejących. Proponujemy dwa omówione poniżej rozszerzenia w tych programach:
1) wykorzystanie IKZE do transferów środków z zagranicznych
programów emerytalnych; 2) podniesienie limitu wpłat na IKE.

45
Powtarzamy tu w znacznej mierze wciąż aktualne oceny i propozycje przedstawione w:
S. Kawalec, K. Błażuk, M. Kurek, „Jak mobilizować dodatkowe oszczędności emerytalne”,
Capital Strategy, 17 lutego 2015, http://igte.pl/wp-content/uploads/2019/06/jak_mobilizowac_dodatkowe_oszczednosci_emerytalne_Raport_Capital_Strategy.pdf
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Transfery prywatnych oszczędności emerytalnych z zagranicy
do Polski
W przypadku funduszy emerytalnych na świecie powszechną
praktyką jest nie tylko możliwość transferu do innego funduszu
w przypadku zmiany pracodawcy, lecz także możliwość transferu
do innego kraju. W wielu państwach istnieje możliwość transferu
środków z funduszu emerytalnego do innego kraju bez płacenia
podatku, pod warunkiem, że środki zostaną przekazane tam do
funduszu emerytalnego spełniającego określone warunki, a w kraju docelowym środki będą opodatkowane przy wypłacie.
W szczególności takie rozwiązanie proponuje Wielka Brytania.
Oszczędności zgromadzone w funduszach emerytalnych mogą
być transferowane za granicę bez karnego podatku wyłącznie do
funduszy z listy zakwalifikowanych: Qualifying Recognised Overseas Pension Scheme (QROPS)46. Niestety, na liście QROPS z listopada 2021 roku, na której oprócz bardzo licznych funduszy z krajów
anglojęzycznych są też fundusze z Bułgarii, Niemiec, Kenii, Łotwy
czy Słowacji, nie ma ani jednego z Polski47.
Innym przykładem jest Holandia: osoby, które po wyjeździe z tego
kraju przepracowały minimum 5 lat w Polsce, będą mogły przelać
swoje oszczędności bez holenderskiego podatku48.
Problem ten omówiony był w cytowanym raporcie Capital
Strategy49. Michał Sadowski w artykule z listopada 2016 r. cytuje

46
Gov.UK, Transferring your pension, https://www.gov.uk/transferring-your-pension/transferring-to-an-overseas-pension-scheme (dostęp 19 grudnia 2021).

L. Smith, “QROPS List – November 01, 2021”, iExpats – Investing Expatriates, November
3, 2021, https://www.iexpats.com/qrops-list-november-01-2021 (dostęp 19 grudnia 2021).

47

48
Tax Administration, Applying for an exemption if you take your Dutch pension to another country,
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontenten/belastingdienst/individuals/
other_subjects/taking_your_dutch_pension_to_another_country/applying_for_an_exemption/”
49

S. Kawalec, K. Błażuk, M. Kurek, „Jak mobilizować dodatkowe oszczędności emerytalne”, op. cit.
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maile od Polaków pracujących za granicą poszukujących możliwości przeniesienia do Polski swoich oszczędności zgromadzonych
w funduszach emerytalnych i pisze: „W tej chwili nie istnieje przejrzysta procedura, dzięki której mogliby przetransferować te środki
do Polski po zakończeniu emigracji zarobkowej i powrocie do kraju”. Problem pozostaje aktualny, czego ilustracją może być poniższy komentarz pod tym artykułem [pisownia oryginalna]:
Unknown 12 lutego 2019 18:50
Witam.
Pracuje w Holandii przeszło 8 lat i rozmyślam powrót do Polski.
Chciałbym przelać składki emerytalne do prywatnego funduszu.
Czy jest to w ogóle możliwe??
Pozdrawiam
Mateusz50

Podniesienie limitu wpłat na IKE
W IKE obowiązują zasady opodatkowania TEE. Wpłaty na program
z systemem TEE, w przeciwieństwie do EET, nie generują bieżących kosztów dla budżetu. Dlatego proponujemy ustalić limit
w wysokości 1 miliona zł rocznie.
Rekomendacje
1. Proponujemy zintegrować IKE i IKZE w ramach jednego programu, z jedną nazwą, z zachowaniem subkont z różnymi
schematami podatkowymi.
2. Limity wpłat na IKZE należy utrzymać, z wyłączeniem transferów
oszczędności emerytalnych z zagranicy (omówionym niżej).

M. Sadowski, „Czy da się przelać środki z zagranicznego programu emerytalnego na IKE lub
IKZE w Polsce”, Moja przyszła emerytura, listopada 2016, http://www.mojaprzyszlaemerytura.pl/2016/11/transfer-oszczednosci-z-zagranicznych-programow-emerytalnych-do-polski-ike-ikze.html (dostęp 19 grudnia 2021).
50
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3. Limit wpłat na IKE proponujemy podnieść do wysokości 1 mln
zł rocznie.
4. Należy podjąć działania dla umożliwienia transferów środków
emerytalnych z zagranicy do programów PPK, PPE i IKZE.
5. W przypadku, gdyby zagraniczni partnerzy oczekiwali zmian
w istniejących programach, na potrzeby transferów zagranicznych można stworzyć odrębne subkonto w schemacie EET
w ramach zintegrowanego IKE/IKZE. Typowym wymogiem
jest dostępność programu również dla rezydentów danego
kraju, dlatego stworzenie programu tylko na potrzeby transferów prawdopodobnie nie rozwiąże problemu. W takim przypadku w IKE/IKZE pojawią się trzy subkonta:
•

TEE (byłe IKE)

•

EET 10% (ze zryczałtowanym podatkiem 10% przy
wypłacie – stare IKZE)

•

Polish EET – nowe IKZE (na potrzeby transferów z systemów zagranicznych EET).

6. Należy pozwolić na wpłaty na konta EET 10% i Polish EET dowolnych kwot z funduszy emerytalnych za granicą (po zweryfikowaniu, że środki zostały zgromadzone tam poprzez płacenie przez zdefiniowany okres składek emerytalnych).
7. Należy też pozwolić oszczędzającym w Polsce pracownikom
z zagranicy na transfer ich oszczędności kapitałowych do spełniających określone warunki funduszy emerytalnych za granicą.
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6. Poprawa warunków funkcjonowania segmentu niepublicznego
(PE, VC i crowdfunding)
6.1 Branża private equity
Zapoczątkowanie działalności private equity w Polsce w 1990 roku
było efektem pomocy rządu amerykańskiego dla Polski (por. ramka 3. Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości i rozwój
private equity w Polsce).

Ramka 3. Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości i rozwój private equity w Polsce
W 1990 roku Stany Zjednoczone w ramach pomocy
gospodarczej przekazały 240 mln USD na utworzenie funduszu private equity – Polsko-Amerykańskiego
Funduszu Przedsiębiorczości (PAFP), którego kierownictwo objęli amerykańscy specjaliści branży: John P.
Birkelund i Robert G. Faris. Fundusz zbudował i wykształcił zespół specjalistów, dokonał wielu inwestycji wspierających polskie firmy i zwiększył swój kapitał. Od 1992 roku inwestycjami funduszu zarządzała
utworzona z jego inicjatywy firma Enterprise Investors.
W 2001 roku PAFP zwrócił połowę pierwotnej kwoty inwestycji do budżetu USA, co było pierwszym takim przypadkiem w historii amerykańskiej pomocy zagranicznej,
a pozostała część została przekazana na fundusz założycielski Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Enterprise Investors kontynuuje działalność – pozyskuje
kapitał od inwestorów na kolejne fundusze i jest obecnie jedną z wiodących instytucji zarządzających funduszami private equity w Polsce i w regionie. Przynosi sys-
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tematycznie bardzo atrakcyjne zwroty dla inwestorów.
Transfer wiedzy i przykład działalności PAFP/Enterprise
Investors miał kluczowe znaczenie dla rozwoju w Polsce branży private equity i przyciągnięcia do naszego
kraju czołowych europejskich firm z tej branży, która
przyczynia się do rozwoju polskiej gospodarki, mimo że
ze względu na bariery regulacyjne, o których mówimy
w tym raporcie, jej pozytywna rola w gospodarce jest
mniejsza niż mogłaby być.
Dziś kilkadziesiąt firm private equity ma w Polsce swoje biura
i doświadczone zespoły inwestycyjne, w których jest duża grupa polskich menadżerów. Firmy te dostarczyły kapitał rozwojowy wielu polskim przedsiębiorstwom i wprowadziły blisko 70
spółek na GPW. Firmy takie jak Allegro, Dino czy InPost, które
mają obecnie największą wartość rynkową spośród polskich
spółek prywatnych notowanych na giełdach, powstały w okresie
ostatnich 20-30 lat i rozwinęły się, osiągając dzisiejszą pozycję,
dzięki współpracy i synergiom między sektorem private equity
a publicznym rynkiem akcji. Firmy private equity systematycznie
przynoszą wysokie zwroty z inwestycji swoim inwestorom.
Branża private equity funkcjonuje poza obszarem zainteresowania państwa. Opiera się o zarejestrowane za granicą wehikuły inwestycyjne. Głównymi kategoriami inwestorów są tam
zagraniczne fundusze emerytalne i międzynarodowe instytucje finansowe. W branży nie ma prawie w ogóle krajowych
inwestorów, gdyż ze względu na kształt regulacji i interpretacje nadzoru polscy inwestorzy instytucjonalni nie angażują się
w private equity.
Branża private equity od 30 lat przyczynia się do rozwoju polskich przedsiębiorstw i budowy bogactwa amerykańskich
emerytów. Natomiast uczestnicy polskich funduszy emerytalnych są skutecznie przez regulacje i praktykę nadzorczą po-
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wstrzymywani przed możliwością czerpania bezpośredniej
korzyści z tej klasy aktywów. Brak inwestycji funduszy emerytalnych w private equity jest ewenementem51.
Brak możliwości funkcjonowania funduszy private equity
w oparciu o polskie prawo
Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych, a także PFR
Ventures, zwracają uwagę, że w oparciu o polskie prawo nie można utworzyć funduszu private equity funkcjonującego zgodnie
z wypracowanymi w ostatnich kilkudziesięciu latach standardami
tej branży52.
Brak inwestycji OFE i innych inwestorów instytucjonalnych
w private equity
Kwestia inwestycji OFE w private equity była przedmiotem dyskusji od wielu lat53. Na przeszkodzie tym inwestycjom stała jednak
interpretacja KNF, zgodnie z którą, choć prawo dopuszcza inwestowanie przez OFE w certyfikaty inwestycyjne funduszy zamkniętych aktywów niepublicznych, to inwestycje takie mogą spotkać
się z negatywną reakcją nadzoru, gdyż są szczególnie obarczone ryzykiem utraty wartości, ponieważ pozbawione są płynności
i nie zapewniają bieżącej rynkowej wyceny aktywów. Tymczasem

Przykładowo, sto największych amerykańskich publicznych funduszy emerytalnych miało
w połowie 2020 roku 11,5% aktywów ulokowanych w private equity. Por. R.A. Sielman, „2020
Public Pension Funding Study”, Milliman, December 2020.

51

52
Por. „Ustawa o funduszach inwestycyjnych a private equity. Spotkanie z Urzędem Komisji
Nadzoru Finansowego” Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych, Warszawa, 16
stycznia 2020 (mimeo); PFR Ventures, „Standardy międzynarodowe na rynku private equity.
Możliwość realizacji w polskich strukturach inwestycyjnych”, Warszawa, listopad 2021 (mimeo).
53
S. Kawalec, “Equity gap w sektorze MSP. Oszczędności przyszłych emerytów jako źródło
finansowania gospodarki”, Prezentacja na seminarium pt. „Private equity jako klasa aktywów
w portfelach OFE” zorganizowanym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego i Izbę Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych, Warszawa 3 listopada 2010.
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fundusze emerytalne na świecie korzystają z faktu, że mają długoterminowe pasywa i mogą pobierać premię za rezygnację z płynności, inwestując w private equity. Przykładowo, według danych
InvestEurope, udział funduszy emerytalnych w środkach pozyskanym przez fundusze private equity oraz venture capital w Europie
w 2020 roku wyniósł ok. 29% (9% w funduszach venture capital,
37% w funduszach buy-out i 22% w funduszach growth)54. Jednocześnie zdaniem organizacji Pensions Europe według Dyrektywy
IORP55 dopuszczalna jest możliwość inwestowania przez instytucje pracowniczych programów emerytalnych do 30% ogólnej
sumy aktywów w alternatywne klasy aktywów (obejmujące private
equity i venture capital). Praktyczny brak zaangażowania polskich
funduszy emerytalnych w private equity i venture capital potwierdzają dostępne statystyki KNF57.
To dobrze, że amerykańscy emeryci, inwestując w działające
w naszym kraju fundusze private equity, dostarczają polskim firmom
środków na rozwój. Trudno jednak zaakceptować fakt, że takiej
możliwości nie mają polscy emeryci, a także inni mieszkańcy Polski
gromadzący oszczędności w zarejestrowanych w Polsce instytucjach zbiorowego inwestowania lub inwestujący indywidualnie.
Rekomendacje
Wprowadzenie, podobnie jak zrobiono to w innych krajach Unii
Europejskiej (np. w Luksemburgu i Estonii), regulacji, które umoż-

54

Por. InvestEurope, Investing in Europe: Private equity activity 2020.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2341 z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad
takimi instytucjami (IORP).
55

56
Por. Pensions Europe, PensionsEurope - Pension Funds Statistics and Trends, March 2020, (https://www.pensionseurope.eu/system/files/PensionsEurope%20Pension%20Funds%20Statistics%20and%20Trends%20-%20March%202020.pdf; dostęp 16.11.2021); Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2341 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie działalności
instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami (IORP)
57

Por. KNF, Raport dotyczący sytuacji finansowej powszechnych towarzystw emerytalnych w 2020.
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liwią tworzenie funduszy private equity zgodnie ze standardami
tej branży.
Zmiana przepisów i interpretacji nadzoru, które sprawiają, że polskie instytucje zbiorowego inwestowania nie inwestują w private
equity.

6.2 Wyzwania venture capital
Venture capital ma istotny wpływ na powstawanie firm rewolucjonizujących gospodarkę
Venture capital (VC) jest jedną z najważniejszych i najbardziej
pozytywnie ocenianych innowacji finansowych drugiej połowy
XX wieku. Amerykańskie fundusze VC, których inwestycje w dłuższym okresie nie przekraczają pół procenta krajowego PKB, mają
olbrzymi wpływ na powstawanie nowych firm, które rewolucjonizują gospodarkę i zmieniają życie codzienne:
•

w 2015 roku spółki giełdowe, które w przeszłości korzystały
z kapitału VC, stanowiły 63% kapitalizacji rynku publicznego
USA i miały 85-procentowy udział w całkowitych nakładach
na rozwój;

•

pięć najbardziej wartościowych w 2019 roku amerykańskich
spółek – Apple, Facebook, Microsoft, Amazon i Google – było
w początkowych etapach działalności finansowane przez fundusze VC58.

Efekty polskiego programu wsparcia sektora VC nie są
jeszcze znane
W Polsce, w ostatnich latach, dzięki publicznym środkom finansowym administrowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsię-

58
S. Kupor, „Tajemnice Sand Hill Road. Zasady rządzące rynkiem venture capital”, MT Biznes,
Warszawa 2020, s. 66.
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biorczości (PARP), Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), Polski
Fundusz Rozwoju (PFR) i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
(NCBR) w istotnym stopniu został wzmocniony sektor funduszy
venture capital. Działania te sprawiają, iż coraz bardziej znaczący
strumień pieniędzy zaczyna trafiać do start-upów.
W 2005 roku BGK utworzył Krajowy Fundusz Kapitałowy (KFK).
W latach 2007-2017 KFK przekazał ponad 0,5 mld zł 16 zespołom
zarządzającym funduszami venture capital, które zainwestowały
w ponad 200 spółek59. W 2019 roku KFK został włączony w strukturę PFR Ventures – podmiotu będącego obecnie głównym realizatorem rządowego programu rozwoju sektora venture capital.
W ostatnich latach PFR Ventures zawarł umowy z funduszami VC,
stawiając do ich dyspozycji środki w wysokości ok. 2 mld zł do wykorzystania głównie w latach 2019-2023. Środki te uzupełnione
są zobowiązaniami ze strony inwestorów prywatnych na kwotę
ok. 1,5 mld zł. Razem oznacza to kwotę ok. 3,5 mld zł60. Opierając
się na doświadczeniach z praktyki działania funduszy VC, można
oczekiwać, że fundusze faktycznie wykorzystają około 70% tych
zobowiązań, co oznaczałoby w okresie 5 lat inwestycje w średniej
wysokości ok. 0,5 mld zł rocznie.
Z raportu PFR Ventures i Inovo Venture Partners wynika, że łączna
wartość inwestycji w spółki znajdujące się w portfelach funduszy
venture capital w Polsce w latach 2019-2020 wzrosła o rząd wielkości. Kwoty inwestycji w kolejnych latach wyniosły: 215 mln zł
w 2017, 156 mln zł w 2018, 1 266 mln zł w 2019 i 2 127 mln zł
w 2020 roku. Z podanej kwoty inwestycji roku 2020 55% zainwestowano w ramach publicznych programów realizowanych przez
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https://pfrventures.pl/kfk.html (dostęp 15 grudnia 2021).
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Na podstawie informacji z PFR Ventures.
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PFR Ventures, NCBR i BGK, 7% zainwestowali polscy inwestorzy
prywatni, a 38% inwestorzy zagraniczni61.
Od początku 2022 roku obowiązuje ulga podatkowa dla osób inwestujących w fundusze venture capital. Podatnik może odliczyć
od podstawy opodatkowania kwoty 50% wydatków poniesionych
na nabycie lub objęcie akcji/udziałów w alternatywnej spółce inwestycyjnej lub bezpośrednio w start-upie (w przypadku koinwestycji)
do wysokości nieprzekraczającej 250 tys. zł w roku podatkowym62.
Trzeba zwrócić uwagę, że ta ulga podatkowa ma zastosowanie tylko
w przypadku inwestycji w fundusz VC korzystający ze środków unijnych
lub w spółce portfelowej takiego funduszu. Oznacza to dyskryminację
prywatnych funduszy VC niekorzystających ze środków unijnych.
Można dodać, że ulgi podatkowe dla inwestujących w start-upy
lub fundusze venture capital stosowane są w różnych krajach (por.
ramka 4. Wspieranie venture capital w Wielkiej Brytanii poprzez
ulgi podatkowe).
Ramka 4. Wspieranie venture capital w Wielkiej Brytanii poprzez ulgi podatkowe
W 1994 roku Wielka Brytania uruchomiła pierwsze rozwiązania z zakresu ulg podatkowych celem mobilizacji napływu
prywatnych środków do start-upów oraz funduszy venture
capital. Największym z nich jest Enterprise Investment

PFR Ventures, Inovo Venture Partners, “Transakcje na polskim rynku VC w 2020”, https://pfr.pl/aktualnosci/transakcje-na-polskim-rynku-vc-w-2020.html
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Kwota inwestycji VC w Polce w 2020 roku wg tego raportu jest około czterech razy wyższa niż kwota wynikająca z zestawienia międzynarodowego przedstawionego w niniejszym raporcie na rysunku 6. Zdaniem naszych rozmówców z PFR Ventures, różnica wynika z faktu, że raport PFR Ventures i Inovo Venture
Partners uwzględnia wszystkie źródła finansowania spółek, a nie tylko fundusze uwzględnione w statystykach InvestEurope przedstawionych na rysunku 6. Nie podważa to zdaniem naszych rozmówców
przydatności statystyk InvestEurope do porównywania relatywnej skali inwestycji VC w różnych krajach.
https://pfrventures.pl/aktualnosci/ulgi-podatkowe-dla-osob-fizycznych-inwestujacych-z-funduszami-vc.html
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Scheme (EIS). W ramach EIS firmy niepubliczne mogą pozyskiwać środki finansowe od osób fizycznych inwestujących bezpośrednio lub pośrednio poprzez fundusze venture capital.
Firmy aplikujące w pierwszym etapie składają odpowiednie
wnioski do urzędu podatkowego (HMRS). W zależności od
sytuacji możliwe są różne mechanizmy podatkowe, m.in. odliczenia od podstawy opodatkowania inwestycji pierwotnej
lub reinwestycji, ulgi w podatku od dochodów kapitałowych
lub dywidend, lub dochodu z tytułu zbycia akcji. Od momentu utworzenia EIS finansowanie pozyskało ok. 33 tys. firm,
zmobilizowano ok. 24 mld GBP. W samym 2020 roku było to
odpowiednio ok. 4 tys. firm/ok. 2 mld GBP, a liczba podatników, którzy wzięli udział w programie, wyniosła ok. 37 tys.
Na potrzeby firm znajdujących się na bardzo wczesnym etapie rozwoju uruchomiono zbliżony program Seed Enterprise
Investment Scheme (SEIS). Ze względu na swoją specyfiką ma
on znacznie mniejszy efekt. W 2020 roku finansowanie pozyskało ok. 2 tys. firm, zmobilizowano ok. 170 mln GBP.
Napływ środków do funduszy venture capital budzi nadzieje
niektórych uczestników rynku kapitałowego, iż w wyniku tych
inwestycji rozwinie się spora liczba spółek zainteresowanych
w przyszłości IPO na polskiej giełdzie. Brak jeszcze danych pozwalających ocenić efekty tych działań. Jednakże doświadczenia
międzynarodowe, o których wspominamy poniżej, wskazują, że
osiągnięcie sukcesu w programie venture capital zdominowanym
przez fundusze finansowane ze środków publicznych jest bardzo
trudne – jest to raczej wyjątkiem niż regułą63.
63
Por. J. Lerner, “Broken Dreams: Why Public Effort to Boost Entrepreneurship and Venture Capital Have Failed – and What to Do About It”, Princeton University Press, Princeton,
New Jersey, 2012, s. 5. Książka została polecona autorom raportu przez M. Ćwikiewicza
i A. Mokrzyckiego, odpowiednio Prezesa i Wiceprezesa PFR Ventures Sp. z o.o., co wskazuje,
że liderzy polskiego wehikułu publicznego do wspierania venture capital są świadomi trudności zadania jakie realizują.
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Zwroty z inwestycji VC – doświadczenia amerykańskie
i europejskie
Scott Kupor – partner zarządzający w Andreessen Horowitz,
jednym z najbardziej znanych amerykańskich funduszy venture
capital – wskazuje, że wysokie zwroty z inwestycji osiąga tylko niewielka grupa funduszy VC. Niektóre inwestycje funduszy venture
capital przynoszą spektakularny zwrot: np. 1 dolar zainwestowany
we wczesnych rundach finansowania Facebooka w chwili debiutu
giełdowego tej spółki przyniósł zwrot około tysiąckrotny64. Przypadki bardzo wysokich zwrotów z inwestycji skupiają się jednak w
małej grupie stanowiącej zaledwie kilka procent wszystkich funduszy venture capital. W tej małej grupie funduszy kumuluje się zdecydowana większość zwrotów z inwestycji całej branży VC. Większość funduszy venture capital w USA przynosi niewielki zwrot z
inwestycji: przykładowo w 2017 roku mediana zwrotów z inwestycji VC w ujęciu dziesięcioletnim była o 160 punktów bazowych
niższa niż mediana zwrotów z indeksu NASDAQ. Kupor pisze: „…
średnie zwroty nie są warte ani ryzyka, ani braku płynności, jakie
bierze na siebie przeciętny inwestor VC”65.
Josh Lerner podaje, że od początku powstania branży venture capital w Europie do roku 2007 średni zwrot z inwestycji przeciętnego europejskiego funduszu venture capital wyniósł minus 4%,
podczas gdy porównywalny wskaźnik dla USA w tym samym okresie wyniósł plus 16%66. Lerner sugeruje, że do niskich zwrotów
z inwestycji VC w Europie przyczynia się duża ilość środków publicznych kierowanych do tej branży. Obecność funduszy venture
capital zasilanych środkami publicznymi oferujących bardziej
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S. Kupor, „Tajemnice Sand Hill Road. …, op. cit., s. 64.

65

S. Kupor, „Tajemnice Sand Hill Road. …”, op. cit., s. 54.

66

J. Lerner, “Broken Dreams…”, op. cit., s. 123.
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atrakcyjne dla przedsiębiorców (a tym samym mniej korzystne dla
inwestorów) wyceny powodować może wychodzenie z rynku bardziej wymagających inwestorów prywatnych. Wypychanie z rynku
dysponujących know-how i doświadczeniem prywatnych inwestorów prowadzić może do obniżenia jakości działalności venture
capital, a w efekcie do niższych zwrotów z inwestycji.
Z obserwacjami Lernera zbieżne są ustalenia specjalnego sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) z
2019 roku, poświęconego ocenie funkcjonujących od 1998 roku
programów zaangażowania środków z budżetu unijnego w inwestycje venture capital. Sprawozdanie sygnalizuje niską stopę
zwrotu jako jeden z głównych powodów nikłego zainteresowania
inwestorów prywatnych kapitałem wysokiego ryzyka i przytacza
opinie wskazujące, że np. w dekadzie 2003-2013 średnie roczne
zwroty z inwestycji w ramach europejskich funduszy kapitałowych
wysokiego ryzyka były ujemne67. W ocenie ETO istnieje niewiele
dowodów świadczących o faktycznym oddziaływaniu wsparcia
finansowego udzielanego z budżetu unijnego na rozwój europejskiego venture capital68. Można dodać, że według InvestEurope
agencje reprezentujące władze publiczne są obecnie największym źródłem dopływu kapitału do europejskiego sektora venture
capital. Z tego źródła pochodziło 30% nowych środków pozyskanych przez europejskie fundusze VC w 2020 r69.
Bardziej optymistyczny obraz europejskiego venture capital niż
prezentowany przez Lernera i ETO wyłania się z artykułów w wy-

Europejski Trybunał Obrachunkowy, PL 2019 nr 17, Sprawozdanie specjalne „Centralnie zarządzane interwencje UE dotyczące kapitału wysokiego ryzyka – konieczność lepszego ukierunkowania”,
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_17/SR_Venture_capital_PL.pdf ,
punkt 64, s. 30.
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Ibidem, s. 4.
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Por. InvestEurope, Investing in Europe: Private equity activity 2020.
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daniu tygodnika „The Economist” zwracającym uwagę na światowy boom w branży venture capital70. „The Economist” twierdzi
w szczególności, że pod względem całkowitej wartości (gotówka
zwrócona inwestorom plus aktualna wartość portfela) jako mnożnika zainwestowanego kapitału przeciętny europejski fundusz
powstały w ostatnich dwóch dekadach nie był istotnie gorszy od
przeciętnego funduszu amerykańskiego71.
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że generalnie brakuje dokładnych i porównywalnych danych dotyczących zwrotów z inwestycji venture capital, a dostępne szacunki stosują często odmienne metodologie i mogą obejmować różne branże lub etapy
inwestycji.
Powyższe obserwacje wskazują na potrzebę dużej ostrożności w przewidywaniu wyników obecnego programu venture
capital realizowanego przez PFR Ventures. Trzeba liczyć się zarówno z ewentualnością dodatnich, jak i ujemnych zwrotów z inwestycji jako rezultatu programu.
Proponowana strategia: uczyć się od tych, którzy mają sprawdzone umiejętności
Wobec faktów, że same pieniądze nie wystarczą dla odniesienia
sukcesu w branży venture capital, lecz potrzebne są specyficzne
umiejętności, których w Polsce może brakować, warto rozważyć
zintensyfikowanie działań mających na celu pozyskanie większej
liczby renomowanych funduszy VC, aby we współpracy z nimi
mogli zdobywać umiejętności polscy zarządzający i inwestorzy. Byłoby to powtórzenie drogi, którą, jak pisze Lerner, z sukcesem przeszły Izrael i Singapur. W tych krajach rozkwit branży
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The Economist, November 27, 2021, „Adventure capitalism” (s. 13), “European entrepreneurs: Renaissance” (s. 59-60), “Venture capital: The next stage” (s.65-67).
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Jw. s. 59-60.

91

venture capital opartej o lokalny kapitał nie został zainicjowany
przez niedoświadczonych inwestorów krajowych, lecz nastąpił
dzięki zaangażowaniu graczy globalnych, a dopiero gdy oni pokazali, jak można z sukcesem działać na tych rynkach, lokalni inwestorzy dołączyli i zaczęli odgrywać znaczącą rolę72 (por. ramka
5. Rozwój sektora venture capital w Izraelu). Byłaby to droga mająca pewne analogie z procesem, w jakim doszło w Polsce do rozwoju silnej i zdrowej branży private equity (por. ramka 3. Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości i rozwój private equity
w Polsce), a odmienna od zakończonej niepowodzeniem próby
tworzenia funduszy nieruchomościowych przez lokalne instytucje
nie mające wystarczającej kompetencji branżowej (por. ramka 6.
Fundusze nieruchomości w Polsce 2004-2015).
Ramka 5. Rozwój sektora venture capital w Izraelu
W 1992 roku izraelski rząd utworzył rządowy fundusz Yozma z
budżetem o wartości 100 mln USD, którego celem było sprowadzenie do Izraela wiedzy inwestycyjnej i sieci kontaktów
zagranicznych inwestorów venture capital. Potrzeba takiego
transferu wynikała z oceny wcześniejszych niepowodzeń promowania przedsiębiorczości wykorzystującej zaawansowane
technologie. Powoływano się w szczególności na fakt, że 60%
przedsiębiorców uczestniczących w poprzednich programach
zrealizowało cele techniczne, ale poniosło porażkę biznesową,
gdyż nie byli w stanie sprzedać swoich produktów ani pozyskać
kapitału na dalszy rozwój. Kompetencje pozyskane z zagranicy
były postrzegane jako klucz do rozwiązania tego problemu.
W związku z tym Yozma zachęcała zagranicznych inwestorów
venture capital do zakładania funduszy mających finansować
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92

izraelskich przedsiębiorców. Yozma oferowała środki uzupełniające w wysokości 40% kapitału tworzonych funduszy, przy
czym fundusze VC otrzymały prawo do odkupienia pakietu rządowego w ciągu pierwszych pięciu lat za wartość początkową
powiększoną o ustaloną stopę procentową około 5 do 7%.
Istotnym elementem projektu było stworzenie otoczenia
prawnego umożliwiającego tworzenie funduszy venture
capital w kształcie akceptowalnym dla zagranicznych inwestorów, co obejmowało:
•

wprowadzenie modelu limited parnership wzorowanego
na rozwiązaniach stanu Delaware (które stały się standardem w USA w wielu innych miejscach na świecie);

•

uniknięcie podwójnego opodatkowania inwestycji venture
capital poprzez wprowadzenie (mimo początkowego oporu
ministerstwa finansów) standardowej w USA i wielu innych
krajach zasady neutralności podatkowej VC (co oznacza, że
opodatkowane są dochody inwestorów, natomiast sam fundusz VC nie jest opodatkowany podatkiem dochodowym).

Program Yozma przyniósł sukces przekraczający najśmielsze
oczekiwania założycieli. W następnej dekadzie nastąpił olbrzymi napływ funduszy do izraelskiego sektora venture capital. Powstało wiele spółek notowanych na rynku publicznym – głównie na nowojorskim NASDAQ. Tel Awiw wyprzedził Boston i
stał się drugim na świecie centrum venture capital po San Francisco. Nastąpił duży rozwój sektora zaawansowanych technologii, który stał się podstawą izraelskiej gospodarki73.
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Por. J. Lerner, „Broken Dreams …”, op. cit., s. 155-157; Dan Breznitz, “Innowacje w praktyce.
Jak budować dobrobyt w świecie, który nie przebacza”, Centrum Myśli Strategicznych, Sopot
2021, s. 128.
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Ramka 6. Fundusze nieruchomości w Polsce 2004-2015
W latach 2004-2006 kilka polskich czołowych instytucji finansowych zdecydowało się wejść w nową dla nich i specyficzną dziedzinę, jaką był rynek nieruchomości. Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych utworzyły otwarte fundusze inwestujące w nieruchomości. Jednostki tych funduszy kupowali
klienci detaliczni, a także OFE. Przedsięwzięcie generalnie
zakończyło się niepowodzeniem. Mniej więcej po 10 latach
fundusze zostały zlikwidowane, a inwestorzy ponieśli straty
rzędu kilkudziesięciu procent wartości inwestycji74. Fundusze, które przyniosły zyski, należały do wyjątków.
Otoczenie potrzebne dla sukcesu venture capital
Aby zrealizować strategię rozwoju venture capital w Polsce poprzez przyciągnięcie większej liczby renomowanych inwestorów
oraz firm zarządzających funduszami venture capital, konieczne
jest stworzenie odpowiednich warunków dla działalności tej branży, w szczególności:
1. Możliwość tworzenia funduszy venture capital zgodnie
z międzynarodowymi standardami branży
Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych, a także PFR
Ventures, zwracają uwagę, że w oparciu o polskie prawo nie można utworzyć funduszu private equity lub venture capital funkcjonującego zgodnie z wypracowanymi w ostatnich kilkudziesięciu
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Maciej Samcik, „Klienci funduszy nieruchomości idą do sądu. ‘Byłem przekonany,
że nie da się stracić!’”, Wyborcza.biz, 19 listopada 2015, https://wyborcza.biz/biznes/7,147582,19210497,klienci-funduszy-nieruchomosci-ida-do-sadu-bylem-przekonany.
html (dostęp 9 grudnia 2021); Ewa Przygodzka, „Ruszyła likwidacja kolejnych funduszy nieruchomości”, Analizy Online, 30 grudnia 2015, https://www.analizy.pl/tylko-u-nas/18213/
ruszyla-likwidacja-kolejnych-funduszy-nieruchomosci (dostęp 9 grudnia 2021).
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latach standardami tej branży75. Krajem naszego regionu, który
wprowadził rozwiązania prawne umożliwiające tworzenie funduszy VC zgodnie z międzynarodowymi standardami, jest chociażby
Estonia76.
2. Zapewnienie neutralności podatkowej funduszy VC
Polskie prawo nie daje możliwości zapewnienia pełnej neutralności podatkowej funduszu VC77. Rozwiązanie takie wprowadziła natomiast m.in. Estonia78.
3. Możliwości właściwego ukształtowania relacji prawnych
i kapitałowych między funduszem VC a spółką portfelową
Jedną z barier ograniczających korzystanie z finansowania VC są
obawy właścicieli firm przed utratą kontroli właścicielskiej. Aby
takie obawy złagodzić, finansowanie VC musi być odpowiednio
elastyczne. Amerykańskie fundusze osiągają to m.in. poprzez
specjalnie dostosowane umowy inwestycyjne wykorzystujące
m.in. convertible preferred stocks, tj. hybrydowe, łączące cechy
akcji i obligacji instrumenty, które w pewnych warunkach można
zmienić (przekonwertować) w akcje zwykłe. Dzięki temu w sytuacji, gdy spółka rozwija się dobrze, przedsiębiorcy-założyciele nie
muszą obawiać się, że inwestorzy pozbawią ich kontroli i przejmą należne im zyski, a z drugiej strony, w sytuacji, gdy sprawy

Por. „Ustawa o funduszach inwestycyjnych a private equity. Spotkanie z Urzędem Komisji
Nadzoru Finansowego”, Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych, Warszawa, 16
stycznia 2020 (mimeo); PFR Ventures, „Standardy międzynarodowe na rynku private equity.
Możliwość realizacji w polskich strukturach inwestycyjnych”, Warszawa, listopad 2021 (mimeo).
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idą źle, inwestorzy mogą przejąć kontrolę i mają pierwszeństwo
odzyskania swojego wkładu przy likwidacji przedsiębiorstwa.
Lerner twierdzi, że w krajach, w których takiego instrumentu jak
convertible preffered stocks nie ma lub nie funkcjonuje on odpowiednio, działalność venture capital jest w praktyce utrudniona79.
Jak się wydaje, w polskim prawie taki instrument nie funkcjonuje.
Dlatego warto go wprowadzić do polskiego prawa spółek80.
4. Uproszczenie i skrócenie procesu podwyższania kapitału
w spółkach niepublicznych
Proces podwyższenia kapitału w spółkach niepublicznych jest
skomplikowany, długotrwały i nie przystaje do realiów nowoczesnej gospodarki. W przypadku dynamicznie rozwijających się start-upów często powstaje potrzeba kolejnych podwyższeń kapitału,
zanim poprzednie podwyższenia zostały zarejestrowane, co rodzi
duże komplikacje.
5. Aktywizacja komercjalizacji technologii opracowywanych
przez polskie jednostki naukowe
Kwestia udrożnienia mechanizmów transferu technologii z wyższych uczeni i instytutów naukowych do gospodarki jest uznawana za krytyczną w wielu krajach. Amerykańska ustawa Bayh-Dole
z 1980 r., która przyznała uniwersytetom automatyczny tytuł własności do efektów prowadzonych przez nie badań finansowanych
przez rząd federalny, wymieniana jest jako jeden z najważniejszych
aktów prawnych w USA w 2. połowie XX wieku, a inne państwa
ją naśladują81.
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Zdefiniowany z Kodeksie Spółek Handlowych instrument jakim “akcja uprzywilejowana” nie
jest na tyle elastyczny, aby można było nadać mu odpowiedni kształt hybrydowy i korzystać
ze swobody w zakresie kształtowania umów jaką w USA osiąga się przy użyciu convertible
preffered stocks.
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Por. J. Lerner, „Broken Dreams …”, op. cit., s. 95-96.
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W Polsce mechanizm transferu technologii z uczelni do gospodarki prawie w ogóle nie funkcjonuje82. Składa się na to m.in. brak
motywacji ze strony uczelni, brak zrozumiałych mechanizmów wyceny technologii, obawa, że w przypadku, gdy firma przejmująca
technologię udanie ją wykorzysta i zarobi na tym dużo, uczelnia
i jej przedstawiciele, którzy zdecydowali o transakcji, staną przed
zarzutem uszczuplenia majątku publicznego poprzez zbyt niską
cenę sprzedaży praw do technologii. Udrożnienie tego mechanizmu wymaga działań na kilku polach.
6. Lokalny rynek akcji
Ważnym czynnikiem ułatwiającym rozwój venture capital jest funkcjonowanie lokalnego rynku akcji dla nowych spółek. Zwiększa
to komfort inwestorów, którzy rozważając transakcje na rynkach
wschodzących, obawiają się przyszłych kłopotów z wyjściem
z inwestycji. Jest to również ważne dla przedsiębiorców zainteresowanych kapitałem i wsparciem rozwoju biznesu oferowanymi przez
inwestorów, lecz jednocześnie ceniących sobie niezależność. Nie
widząc perspektyw na to, że inwestorzy venture capital na pewnym etapie będą mogli wyjść z inwestycji, przedsiębiorcymogą być
znacznie mniej skłonni do angażowania się we współpracę z nimi.
W latach 90. XX wieku rozpowszechniła się opinia, że lokalne rynki
akcji nie są aż tak istotne, gdyż dobre firmy technologiczne mogą
być łatwo upublicznione na NASDAQ w Nowym Jorku. Lerner
twierdzi, że gdy później bariery dla ofert publicznych w Stanach
Zjednoczonych wzrosły i udział ofert młodych firm na rynku amerykańskim zmalał, stało się z powrotem jasne, że zdrowy lokalny
rynek akcji dla rozwijających się firm jest niezmiernie ważny. Liczba

82
Por. NIK, Informacja o wynikach kontroli „Transfer wiedzy i technologii poprzez spółki
jednostek naukowych”, Warszawa, 30 października 2018, https://www.nik.gov.pl/plik/
id,18832,vp,21435.pdf (dostęp 10 grudnia 2021).
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i wielkość IPO na lokalnym rynku jest jednym z kluczowych czynników wpływających na wielkość zainwestowanego kapitału podwyższonego ryzyka83.
Istnienie GPW i rynku New Connect jest istotnym atutem dla rozwoju venture capital w Polsce, mimo rozmaitych słabości polskiego rynku publicznego (o których m.in. mówimy w tym raporcie),
które trzeba starać się wyeliminować lub zmitygować.
Co zrobić, aby sukces venture capital był sukcesem całej
gospodarki?
W wielu krajach wyrażane jest zaniepokojenie sytuacjami, gdy finansowane przez branżę venture capital, odnoszące sukcesy spółki przenoszą swoją działalność za granicę, co ogranicza korzyści,
które z ich rozwoju czerpie kraj pochodzenia.
Dan Breznitz – czołowy autor opisujący sukcesy Izraela w rozwoju
startupowej gospodarki – pisze, że istotną słabością izraelskiego
systemu wspierania start-upów okazał się fakt, że gros finansowania start-upów pochodzi z zagranicznych (głównie amerykańskich)
funduszy venture capital, które w ogóle nie były zainteresowane
rozwojem lokalnej gospodarki, a jedynie pomnożeniem zainwestowanego kapitału poprzez atrakcyjne wyjście z inwestycji. Izraelskie firmy, które osiągają sukces, szybko wchodzą na giełdy amerykańskie i rozwijają swoją działalność poza Izraelem84.
Przykładowo, raport niemieckiego banku rozwoju KfW zwraca
uwagę, że na niemieckim rynku brakuje krajowych funduszy VC
o większych limitach inwestycyjnych, mogących realizować finansowanie start-upów w kolejnych rundach finansowania, gdyż
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Por. J. Lerner, „Broken Dreams …”, op. cit., s. 104-107.

D. Breznitz, Innowacje w praktyce. Jak budować dobrobyt w świecie, który nie przebacza,
Centrum Myśli Strategicznych, Sopot 2021.
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wiele modeli biznesu cyfrowego wymaga dużej skali finansowania
nowej firmy dla zbudowania obecności na rynku85. Dane w tabeli
4 pokazują, że w przypadku mniejszych transakcji (do 2 mln USD)
na niemieckim rynku venture capital zdecydowanie dominują inwestorzy krajowi, lecz ich udział spada wraz ze wzrostem wartości
transakcji. W transakcjach powyżej 50 mln USD wyraźnie dominują inwestorzy zagraniczni.
Tabela 4. Pochodzenie inwestorów w transakcjach na niemieckim rynku VC 2017-2018 (%)
Wielkość transakcji

Tylko niemieccy

Niemieccy i zagra- Tylko zagraniczni
niczni

< 2 mln USD

70

13

17

> 2 - 20 mln USD

34

49

17

>20-50 mln USD

5

58

34

> 50 mln USD

5

44

51

Źródło: na podstawie: Figure 1: Foreign direct investors are on board
in nine out of ten major VC deals in Germany86.
Raport KfW wyraża zaniepokojenie sytuacjami, w których w wyniku przejęcia przez inwestorów zagranicznych odnoszące sukcesy
firmy, finansowane we wcześniejszych fazach swojego rozwoju
w ramach wspieranego przez państwo krajowego systemu VC,
przenoszą się za granicę:
Jednak jest bardzo dużym problemem, jeśli udział inwestorów zagranicznych ostatecznie prowadzi do odpływu
przedsiębiorstw i know-how z Niemiec. W końcu ponosze-

85
KfW Group, KfW Research, “KfW Venture Capital Study 2020. VC market Germany: Ready
for the next development stage”, (autor: G. Metzger), Frankfurt / Main, September 2020,
https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-Studien-und-Materialien/PDF-Dateien-Paper-and-Proceedings-(EN)/KfW-Venture-Capital-Studie-2020_EN.pdf
86

Ibidem, s. 3.
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nie ryzyka bez czerpania korzyści w postaci zatrudnienia,
rozpowszechniania technologii i dochodów podatkowych
jest ekonomicznie nieefektywne87.
Na podobne zagrożenia w odniesieniu do brytyjskich start-upów
technologicznych zwraca uwagę zlecony przez brytyjskie władze
raport przygotowany przez Rona Kalifę88 (Raport Kalify). Raport
Kalify proponuje wykorzystanie drobnej części środków zgromadzonych w brytyjskich prywatnych funduszach emerytalnych
i utworzenie Funduszu Wzrostu dla Fintechów (Fintech Growth
Fund), tak aby założyciele firm potrzebujących znacznych środków
w pośrednich fazach rozwoju mogli dalej rozwijać firmy i nie musieli ich sprzedawać. Raport Kalify proponuje również m.in. złagodzenie niektórych wymogów w regulacjach publicznego rynku
akcji w Wielkiej Brytanii, które są podyktowane interesem inwestorów, lecz mogą zniechęcać założycieli firm do wyboru Wielkiej
Brytanii jako miejsca ofert publicznych, na rzecz innych lokalizacji.
Jednym z wniosków, które można wyciągnąć ze wspomnianych
raportów, jest to, że krajowy rynek potrzebuje funduszy venture
capital o różnych rozmiarach i limitach inwestycyjnych, gotowych
do wejścia na różnych etapach rozwoju start-upu. W szczególności brakować może funduszy o dużych rozmiarach gotowych do
wejścia w późniejszych rundach finansowania, z dużymi kwotami inwestycji. Fundusze takie, działające na pograniczu venture
capital i private equity, podejmują ryzyko znacznie mniejsze niż
fundusze inwestujące we wcześniejszych fazach. Dlatego w większym zakresie mogą w nie inwestować instytucje takie jak: OFE,
fundusze działające w ramach PPK, towarzystwa ubezpieczeń na
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Ibidem, s. 16-17.

Kalifa Review of UK Fintech, February 26, 2021, https://assets.publishing.service.gov.uk/
government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/978396/KalifaReviewofUKFintech01.pdf (dostęp 30 maja, 2021).
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życie oraz TFI prowadzące długoterminowe programy oszczędnościowe (IKE, IKZE).
Uważamy, że generalnie najpełniejszą korzyść gospodarka i społeczeństwo mogą odnieść wtedy, gdy innowacyjna firma utrzymuje
swoją centralę i kluczowe działy w kraju i jest notowana na warszawskiej giełdzie, co nie wyklucza oczywiście możliwości jednoczesnego prowadzenia działalności w innych krajach, a także równoległego notowania na innej giełdzie lub giełdach. Sytuacja, gdy
odnosząca sukcesy firma decyduje się na IPO wyłącznie za granicą, nie powinna być jednak traktowania jako porażka. Porażką (lub
utraconą korzyścią) byłoby, gdyby firma nie powstała.
Temu, by innowacyjne firmy powstawały, mogły i chciały we
wszystkich fazach rozwoju finansować się na polskim rynku kapitału właścicielskiego, służyć powinny działania, które rekomendujemy w tym i innych rozdziałach raportu.
Podsumowanie rekomendacji dotyczących venture capital
1. Należy kompleksowo przygotować otoczenie regulacyjne niezbędne do działalności instytucji venture capital:
a. Zapewnić możliwość tworzenia funduszy venture capital
zgodnie z międzynarodowymi standardami branży.
b. Zapewnić całkowitą neutralność podatkową funduszy
VC.
c. Wprowadzić instrumenty o własnościach takich jak
convertible preferred stock, convertible debt89, SAFE90,
aby umożliwić właściwe ukształtowanie mechanizmu finansowania między funduszem VC a spółką portfelową.

89

Convertible note.

SAFE – Simple Agreements for Future Equity – instrument zbliżony do convertible debt, z tą
różnicą, iż inwestor przekazuje środki pieniężne, które nie mają formy pożyczki ani kredytu.
90
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d. Zmienić przepisy dotyczące rejestracji podwyższenia
kapitału w spółkach tak, by skrócić i uprościć ten proces.
2. Należy zintensyfikować działania mające na celu pozyskanie
większej liczby renomowanych funduszy VC, aby we współpracy z nimi mogli zdobywać umiejętności polscy zarządzający i inwestorzy.
3. Należy stworzyć warunki do inwestowania przez polskich inwestorów instytucjonalnych, w tym instytucje zarządzające
środkami OFE, PPK, IKE, IKZE, w fundusze venture capital.
4. Należy rozważyć rozszerzenie portfela programów PFR
o wsparcie rozwoju funduszy pre-IPO91.
5. Należy ułatwić komercjalizację wyników badań naukowych
jako źródła start-upów:
a. powiązanie w większym niż dotychczas stopniu oceny
uczelni i naukowców ze skalą komercjalizacji wyników
badań naukowych,
b. opracowanie przez Ministerstwo Edukacji i Nauki:
•

wzorów umów określających zasady przypisania
i podziału prawa do własności intelektualnej w przypadku projektów realizowanych przez uczelnie

•

zasad dotyczących identyfikacji pól konfliktu interesu.

•

standardów metodologii wyceny technologii.

•

wzorów umów transferu technologii.

Problem ten jest szerzej przedstawiony w raporcie Komisji Europejskiej, A Public-Private
Fund to Support the EU IPO Market for SMEs (https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/
economy-finance/a_public-private_fund_to_support_the_eu_ipo_market_for_smes_final_
report_updated.pdf).
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c. wzmocnienie uczelnianych biur transferu technologii
i wsparcie ich o wysokiej klasy obsługę prawną
6.3 Podniesienie limitu finansowania poprzez crowdfunding
Obecnie w oparciu o crowdfunding możliwe jest dokonywanie
emisji w wysokości do 1 mln euro. Od 10 listopada 2021 roku obowiązuje rozporządzenie UE, zgodnie z którym firma będzie mogła
zebrać w formie crowdfundingu kwotę do 5 mln euro (w formie
finansowania kapitałowego lub dłużnego) w okresie 12 miesięcy,
bez potrzeby sporządzania prospektu. Rozporządzenie wprowadza dwuletni okres przejściowy, w którym poszczególne kraje
mogą utrzymać ten limit na niższym poziomie. W Polsce przewiduje się, że w okresie przejściowym limit będzie wynosił 2,5 mln
euro, a za dwa lata zostanie podniesiony do 5 mln euro92.
Według niektórych opinii uczestników rynku, przy tak podniesionym limicie crowdfunding ma szansę przynieść przełomową
zmianę w dostępnie nowych firm do finansowania. Według innych
opinii, tak wysoki na polskie warunki limit może z kolei stwarzać
ryzyko wystąpienia zdarzeń, które mogą zaszkodzić reputacji rynku. Naszym zdaniem właściwą odpowiedzią na te wątpliwości powinna być kampania informacyjna uświadamiająca potencjalnym
inwestorom, że sami podejmują ryzyko inwestycji. Jednocześnie
KNF powinna kontynuować monitorowanie93 zarówno metod
działania platform i emitentów crowdfundingowych, jak i badać
efekty inwestycji dla inwestorów.

92
Kancelaria Oniszczuk & Associates, „Platformy crowdfundingowe będą podlegać pod KNF;
zbiórki internetowe czeka rewolucja?” 8.07.2021, https://alebank.pl/platformy-crowdfundingowe-beda-podlegac-pod-knf-zbiorki-internetowe-czeka-rewolucja/?id=376219&catid=25926 (dostęp 31 października 2021).

Por. https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Stanowisko_UKNF_dot_platform_
crowdfundingu_inwestycyjnego_69487.pdf (dostęp 31 października 2021).
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Aby podniesienie limitu przyczyniło się do rozwoju polskich firm,
potrzebny jest również pewien poziom wzajemnego zrozumienia
między organizatorami platform crowdfundingowych a firmami
działającymi w innych obszarach rynku kapitału właścicielskiego. Biura maklerskie zajmujące się wprowadzaniem firm na GPW
i fundusze venture capital nie powinny traktować platform crowdfundingowych jako potencjalnych konkurentów, lecz bardziej
jako miejsca wyszukiwania i wsparcia przedsięwzięć, które, jeśli
będą się rozwijać zgodnie z zamierzeniami, wkrótce staną się naturalnymi kandydatami do dalszych etapów finansowania przez
venture capital lub do debiutu giełdowego. Ważne jest, by platformy crowdfundingowe tak kształtowały warunki i oprzyrządowanie
prawne emisji (w tym umowy spółek dokonujących emisji), aby
emisja crowdfundingowa nie stawała się dla spółek „pocałunkiem
śmierci” przez wykluczenie w praktyce późniejszego finansowania przez venture capital.
Rekomendacja
Zaakceptowanie crowdfundingu jako jednej z form finansowania
kapitałowego i podjęcie działań organizacyjnych i edukacyjnych
dla wykorzystania synergii między crowdfundingiem a innymi formami finansowania.
Postulaty w tym obszarze formułujemy m.in. w rozdziale „Wspieranie długoterminowych oszczędności” (włączenie przedstawicieli
branży crowdfundingowej do Panelu Interesariuszy Rynku Kapitałowego) i w rozdziale „Rozwój GPW w symbiozie z całym rynkiem
kapitałowym” (uwzględnienie crowdfundingu w akcji edukacyjnej
skierowanej do aktualnych i potencjalnych przedsiębiorców dotyczącej kryteriów wyboru i racjonalnej sekwencji w korzystaniu
z poszczególnych instrumentów pozyskania kapitału na rynku niepublicznym i publicznym, tak aby stworzyć najlepsze warunki rozwoju firmy w czasie jej cyklu życia).
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7. Rozwój GPW w symbiozie
z całym rynkiem kapitałowym
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) pełni
centralną rolę w publicznym segmencie rynku kapitału właścicielskiego, a jednocześnie jej istnienie i funkcjonowanie jest istotnym
warunkiem umożliwiającym rozwój segmentu niepublicznego
(por. ramka 1. Niepubliczny i publiczny rynek kapitału właścicielskiego – komplementarność i synergie).

7.1 Zewnętrzne wobec GPW determinanty
rozwoju rynku
GPW dostarcza platformę niezbędną do funkcjonowania rynku kapitałowego, lecz jego rozwój i skala zależą w dużej mierze
od zjawisk zewnętrznych, determinujących napływ kapitału lub
emitentów.
W początkowych latach istnienia giełdy głównym motorem rozwoju publicznego rynku akcji były oferty prywatyzacyjne przeprowadzane przez Skarb Państwa.
Później, po reformie emerytalnej z 1999 r., głównym czynnikiem
rozwoju był popyt na akcje generowany przez OFE. Możliwość pozyskania kapitału przyciągnęła na giełdę dużą grupę spółek prywatnych, a także trochę spółek zagranicznych. GPW stała się największym w Europie Środkowej rynkiem, pozostawiając za sobą
daleko Pragę, Budapeszt i Wiedeń.
Ograniczanie programu OFE, przeprowadzone etapami w latach
2011-2014, a w tym wprowadzenie mechanizmu „suwaka”, spowodowało kilkuletnią stagnację lub nawet regres giełdy.
Wybuch pandemii Covid-19 wywołał początkowo głębokie załamanie cen akcji, lecz już w marcu 2020 roku zaczęło się odbicie.
Wówczas, w sytuacji bardzo niskich stóp procentowych na całym
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świecie, GPW zaczęła być postrzegana jako atrakcyjne miejsce
do inwestowania kapitału. Zwiększyła się liczba aktywnych inwestorów indywidualnych i zaczął napływać kapitał zagraniczny. Rosnące wyceny akcji i obroty zaczęły przyciągać na giełdę nowych
emitentów. Punktem przełomowym stało się IPO Allegro jesienią
2020 roku, o wartości 10,5 mld zł, co było drugim co do wartości
IPO w Europie w 2020 roku. Powodzenie oferty Allegro przekonało wielu emitentów do debiutu na GPW. W 2021 roku odbyło
się 15 IPO na rynku głównym o łącznej wartości 9,2 mld zł (dane
do początku grudnia 2021 r.). To bardzo dużo w porównaniu z latami 2018-2020, gdy odbywało się po kilka IPO rocznie, a łączna
wartość IPO w tych 3 latach, nie licząc Allegro, wyniosła niespełna
0,8 mld zł94. Nie wiadomo jednak, na ile trwałe okaże się obecne
ożywienie.

7.2 Inne czynniki wpływające na atrakcyjność rynku
dla emitentów i inwestorów
Różne aspekty sprawności giełdy oraz procedur związanych z IPO
są istotne dla emitentów lub inwestorów i mogą wpływać na ich
decyzje i tym samym na rozwój rynku.
Proces zatwierdzania prospektu emisyjnego przez KNF
Dla decyzji o IPO duże znaczenie ma to, jak w praktyce wygląda
proces zatwierdzania prospektu przez nadzór – na ile jest on przyjazny, przewidywalny i jak długo trwa.
Dopuszczenie akcji do obrotu na giełdzie po IPO
W przypadku GPW proces dopuszczenia akcji spółki do obrotu
po IPO trwa 14 dni. Na innych giełdach trwa to 1-2 dni. Wynika to

M. Gryn, „Allegro i pandemia rozruszały rynek pierwotny warszawskiej giełdy. W boksach
startowych stoją kolejne spółki”, wywiad z M. Bombolem, dyrektorem działu rynku pierwotnego GPW, Forbes, 10 grudnia 2021, https://www.forbes.pl/inwestowanie/ozywienie-na-gpw-czy-wraca-moda-na-polska-gielde/0rfl139 (dostęp 11 grudnia 2021)
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z faktu, że na GPW procedura rozpoczyna się dopiero po złożeniu kompletnego wniosku, co można zrobić dopiero po finalizacji
IPO. Natomiast na innych giełdach uchwały o dopuszczeniu do
obrotu są podejmowane warunkowo przed IPO i są warunkowane
uzyskaniem odpowiedniego rozproszenia akcjonariatu. W Polsce
inwestor przez 14 dni jest właścicielem niepłynnych akcji.
Proces akceptacji dokumentu ofertowego na New Connect
Emitenci na New Connect nie muszą sporządzać prospektów zatwierdzanych przez KNF. Sporządzają natomiast dokument ofertowy, który musi zatwierdzić GPW, występująca tutaj w roli regulatora. Proces zatwierdzania dokumentu ofertowego przez GPW
czasami trwa bardzo długo. Tymczasem na londyńskim rynku AIM
dokument ofertowy nie musi być zatwierdzany ani przez giełdę,
ani przez urząd nadzoru finansowego. W tym przypadku funkcję zatwierdzania pełnią autoryzowani doradcy, tzw. NOMADs
(Nominated Adviser), których emitent musi wynająć i którzy koordynują całe postępowanie95.
Proponujemy wprowadzić zasadę, że dokument ofertowy na New
Connect nie musi być zatwierdzany przez GPW, jeśli oferującym
jest biuro maklerskie.
Dostępność danych finansowych emitentów w międzynarodowych serwisach
Wiele decyzji w zakresie kształtowania globalnego portfela inwestycyjnego poszczególnych inwestorów opiera się o analizy
i selekcje spółek z giełd światowych, dokonywane przez samych
inwestorów lub ich doradców, na podstawie informacji i danych
finansowych pozyskanych z wybranych serwisów (takich jak

Por. https://docs.londonstockexchange.com/sites/default/files/documents/DLA-Piper-joining-aim-guide.pdf
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np. Bloomberg). W przypadku znacznej części polskich spółek
dane na ich temat w tych serwisach są niedostępne lub nieaktualne. Tym samym spółki te znajdują się w praktyce poza obszarem
potencjalnych inwestycji zagranicznych inwestorów.
Pokrycie analityczne emitentów
Problemem polskiej giełdy jest to, że znaczna część notowanych
na niej spółek nie jest przedmiotem istotnego zainteresowania
inwestorów, a obrót ich akcjami jest niewielki. Niezależnie od takich determinant, jak liczba akcji będących w obrocie, czynnikiem
wpływającym na zainteresowanie danymi akcjami jest pokrycie
analityczne. Zestawienie na rysunku 9 pokazuje, jaka część spółek
MŚP notowanych na giełdach w różnych krajach jest przedmiotem raportów analitycznych przygotowywanych dla inwestorów
przez rozmaite instytucje doradcze. W Polsce udział spółek z pokryciem analitycznym wśród spółek publicznie notowanych wynosi niespełna 6% i jest trzykrotnie niższy niż średnia w całej Unii
Europejskiej oraz około pięciokrotnie niższy niż np. w Niemczech
lub na Węgrzech.
Rysunek 9. Udział notowanych MŚP z pokryciem analitycznym
w liczbie notowanych MŚP ogółem
80%

60%

40%

20%

0%
2020

Niemcy

Francja

Hiszpania

Włochy

Szwecja

Finlandia

Węgry

EU 27

Polska

27%

34%

18%

41%

22%

74%

27%

17%

6%

Źródło: Komisja Europejska, opracowanie własne.
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W 2019 roku uruchomiono finansowany przez GPW program polegający na sporządzaniu przez firmy inwestycyjne raportów analitycznych
dotyczących mniej płynnych spółek. Zakłada się, że edycja programu na lata 2021-2023 objąć może „nawet ponad 50 emitentów”96.
Animowanie rynku
Do poprawy płynności poszczególnych spółek przyczyniać może
się działalność animatorów rynku (ang. market makers), czyli podmiotów, które zobowiązują się do wspierania płynności danego
papieru wartościowego (akcji danej spółki) poprzez stałe zgłaszanie ofert kupna i sprzedaży na własny rachunek, na zasadach określonych w umowie z emitentem lub z giełdą. Giełda stosuje zachęty dla animatorów rynku w postaci możliwości uzyskania prawa do
obniżonych stawek opłat giełdowych lub zwrotu części opłat97.

7.3 Sprzeczność związana z obecnym statusem GPW
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) powstała w 1991 roku jako efekt świadomego działania państwa w ramach planu odbudowy infrastruktury gospodarki rynkowej. Skarb
Państwa wyposażył ją w kapitał, przyznano jej monopol, wprowadzając prawny obowiązek obrotu na rynku regulowanym. Dzięki
skoncentrowaniu obrotu osiągnięto opłacalność działania rynku.
Po wejściu w życie w 2007 roku unijnej dyrektywy MIFID giełda
straciła prawną wyłączność na prowadzenie rynku regulowanego
dla obrotu polskimi akcjami, lecz skutecznie utrzymuje faktyczny
monopol w tym obrocie.

96
GPW, „Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego 3.0”, 2021-06-17, Komunikat prasowy,
https://www.gpw.pl/aktualnosc?cmn_id=111150&title=Program+Wsparcia+Pokrycia+Analitycznego+3.0 (dostęp 27 listopada 2021).
97
Uchwała Nr 7/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia
3 stycznia 2018 r. (z późn. zm.) w sprawie programu zachęt dla podmiotów wykonujących
zadania animatora rynku – program Super Animator (rynek kasowy) (według stanu prawnego na dzień 1 marca 2019 r.), https://www.gpw.pl/pub/GPW/czlonkostwo/animator/program_zachet/Program_SuperAnimator_rynek_kasowy.pdf (dostęp 2 listopada 2021).
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Od 2010 r. GPW jest spółką notowaną na prowadzonej przez siebie platformie obrotów i w jej pozycji występuje konflikt między
statusem spółki publicznej, nastawionej na maksymalizację wartości dla akcjonariuszy, a funkcją monopolistycznego dostawcy
usług infrastrukturalnych udostępnianych innym uczestnikom rynku giełdowego. SRRK wskazuje, iż polski rynek kapitałowy należy
do najdroższych w Europie, między innymi pod względem poziomu kosztów transakcyjnych98. GPW przynosi natomiast korzyści
akcjonariuszom, wypłacając co roku dywidendę rzędu 100 mln zł,
z czego Skarb Państwa otrzymuje 35%99.
W przeprowadzonych przez autorów niniejszego raportu dyskusjach z interesariuszami rynku pojawiały się opinie, że:
1. Status GPW jako spółki publicznej nastawionej na maksymalizację zysku w połączeniu z pozycją monopolistyczną może
skłaniać do wykorzystywania tej pozycji ze szkodą dla rozwoju
rynku kapitałowego.
2. Zasadniczy interes państwa w funkcjonowaniu GPW wiąże się
z jej rolą kluczowego elementu infrastruktury rynku kapitałowego, a nie jako źródła dochodów Skarbu Państwa z dywidendy rzędu 35 mln zł rocznie, co ma miejsce w ostatnich latach.
3. To dobrze, że GPW przynosi zysk, lecz dążenie do wypracowania zysku nie powinno przysłaniać zasadniczego celu, dla
którego państwo podjęło przed laty wysiłek powołania giełdy.
GPW powinna inwestować więcej w działania służące rozwojowi całego rynku.

98

SRRK s. 60.

W ostatnich siedmiu latach (2015-2021) GPW wypłaciła dywidendę o łącznej kwocie ok.
721 mln zł. Skarb Państwa posiada udział 35% w kapitale akcyjnym spółki. Ponieważ jednak akcje należące do Skarbu Państwa są dwukrotnie uprzywilejowane co do głosu, Skarb Państwa
ma 52% głosów na Walnym Zgromadzeniu GPW.
99
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Kwestia możliwego konfliktu między statusem spółki nastawionej
na maksymalizację zysku a pozycją monopolistycznego dostawcy
usług infrastruktury rynku była podnoszona również w przypadku
innych giełd, które przekształcały się ze swego rodzaju spółdzielni
w spółki akcyjne, a następnie spółki publiczne, w ramach procesu
tzw. demutualizacji100. W tym kontekście przypadek GPW należy
traktować jako charakterystyczny dla operatorów giełd. Obecnie
dominującą formą prawną operatorów giełd na wiodących rynkach na świecie jest forma spółki akcyjnej publicznej lub prywatnej
(tzn. nienotowanej na rynku publicznym). Wyjątkiem jest Shanghai
Stock Exchange, która jest spółką państwową non-profit. W tabeli
5 przedstawiono wybrane przykłady publicznych i niepublicznych
operatorów giełd.
Tabela 5. Przykłady publicznych i niepublicznych operatorów
giełd
Operatorzy publiczni
GPW S.A.
Euronext, NASDAQ, London SE, Athens SE,
Bucharest SE, Bulgarian SE, Deutsche Borse, London Metal Exchange (spółka matka),
NASDAQ Nordic, NYSE

Operatorzy niepubliczni
Tokyo SE, Bombay SE, National Stock Exchange of India, Borse Stuttgart, Budapest
SE, Prague SE, SIX Swiss SE, Vienna SE

Źródło: FESE, „European exchange report 2020”, opracowanie własne.
Natomiast kwestie związane z mitygowaniem sprzeczności między interesem giełdy jako spółki a interesem uczestników rynku
ujmowane są w agendzie różnego rodzaju ciał opiniotwórczych,
które m.in. wypowiadają się na temat wysokości opłat. Przykładem może być Komisja Doradcza (Advisory Committee) działająca
na giełdzie w Toronto.

Np. IOSCO, Regulatory issues arising from exchange evolution final report, November
2006; OECD, Changing business models of stock exchanges and stock market fragmentation, 2016.
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W tabeli 6 dokonano w sposób uproszczony porównania teoretycznych zalet i wad dwóch alternatywnych modeli funkcjonowania GPW:
1. Modelu spółki publicznej notowanej na giełdzie i nastawionej
na maksymalizację zysku;
2. Modelu spółki niepublicznej nie nastawionej na maksymalizację zysku101.
Tabela 6. Charakterystyka dwóch modeli funkcjonowania GPW
Kategoria
oceny

Model
Spółka publiczna notowana na GPW

Spółka niepubliczna
nie nastawiona na
maksymalizację zysku

Koszty
funkcjonowania

Motywacja do kontroli
kosztów po to, aby osiągać
zysk.

Słabsza motywacja do
kontroli kosztów.

Ceny
usług

Dążenie do maksymalizacji
zysku może prowadzić do
wykorzystywania pozycji
monopolistycznej i ustanawiania wysokich cen.

Brak motywacji na
podnoszenie cen, dopóki
ceny pokrywają koszty.
Automatyczny wzrost cen,
przypadku, gdy ceny przestają pokrywać koszty.

Uwagi
Oba modele oceniamy
przy założeniu, że giełda nie ma monopolu
formalnego, lecz utrzymuje faktyczną pozycję
monopolistyczną

W krótkim okresie ceny
w modelu spółki niepublicznej nie nastawionej
na maksymalizację zysku
mogą być niższe. W dłuższym okresie, ze względu
na słabszą motywację do
kontroli kosztów, model
ten nie gwarantuje niższych
cen usług.
W obu modelach wystąpić
może potrzeba zewnętrznej kontroli poziomu opłat.

101
Kodeks spółek handlowych dopuszcza zakładanie spółek kapitałowych w celach innych niż
maksymalizacja zysku. Przykładem takiej spółki jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
S.A. (KDPW), której statut stwierdza: „Spółka nie ma charakteru zarobkowego, lecz może
przeznaczyć część zysku na dywidendę, jeżeli wypracowany zysk nie jest niezbędny dla realizacji jej zadań …” (Statut KDPW, §2 ust. 2).
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Kategoria
oceny

Model
Spółka publiczna notowana na GPW

Spółka niepubliczna
nie nastawiona na
maksymalizację zysku

Dbałość
o jakość
i zakres
usług

Wobec braku monopolu formalnego giełda w obu
modelach będzie zmuszona, aby dbać o jakość i zakres
usług w sposób pozwalający na utrzymanie swojej
pozycji rynkowej.

Inwestycje
rozwojowe

Dążenie do bieżącej
maksymalizacji zysku może
powodować tendencje
do obniżania poziomu
inwestycji rozwojowych,
a jednocześnie powinno
motywować do bardziej
skrupulatnej selekcji inwestycji z punktu widzenia
oczekiwanej efektywności.

Dopóki spółka będzie
generowała odpowiednią
nadwyżkę, presja na ograniczanie inwestycji będzie
mniejsza niż w przypadku
spółki nastawionej na zysk.
Mniej skrupulatna może
być jednak selekcja projektów z punktu widzenia
efektywności. W dłuższym
okresie wzrost kosztów
funkcjonowania może
obniżyć nadwyżkę i zmusić
do ograniczenia inwestycji
rozwojowych.

Transparentność

Wymogi informacyjne
określone dla spółek
publicznych.

Mniejszy zakres publicznego dostępu do
informacji o spółce.

Możliwości
aliansów
międzynarodowych

Praktycznie nieistniejące przy zachowaniu większościowej kontroli Skarbu Państwa nad spółką.

Koszty
zmiany
statusu

Brak

Uwagi
Oba modele oceniamy
przy założeniu, że giełda nie ma monopolu
formalnego, lecz utrzymuje faktyczną pozycję
monopolistyczną
Żaden z rozważanych modeli nie ma tu oczywistej
przewagi.
W krótkim okresie
w modelu spółki niepublicznej nie nastawionej
na maksymalizację zysku
giełda może być skłonna
ponosić większe nakłady
inwestycyjne. W dłuższym
okresie niższa presja
na kontrolę kosztów w
tym modelu ograniczać
może środki dostępne na
inwestycje, a jednocześnie
gorsza selekcja projektów
obniżyć może efektywność
dokonywanych inwestycji.
Żaden z rozważanych modeli nie ma tu oczywistej
przewagi

Z perspektywy Skarbu Państwa: ok.1,2 mld zł, zakładając skupienie 65% akcji
przy kapitalizacji wysokości
1,8 mld zł (15.11.2021) oraz
koszty utraconych korzyści
w wyniku utraty dochodów
z tytułu dywidend.

Źródło: opracowanie własne.
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Na podstawie powyższej teoretycznej analizy nie znajdujemy argumentów na rzecz wyższości modelu funkcjonowania GPW jako spółki niepublicznej nie nastawionej na maksymalizację zysku na tyle oczywistych, by
uzasadniały one ponoszenie kosztów i ryzyka operacji zmiany statusu GPW.
Rekomendacje
1. Zatwierdzanie prospektu przez KNF
Procedura zatwierdzania prospektu przez KNF powinna być przyjazna, zrozumiała i przewidywalna, a oczekiwany jej czas powinien
być porównywalny z czasem na konkurencyjnych rynkach.
2. Akceptacja dokumentu ofertowego na New Connect
Proponujemy wprowadzić zasadę, że dokument ofertowy na New
Connect nie musi być zatwierdzany przez GPW, jeśli oferującym
jest biuro maklerskie, które pełniłoby rolę gwaranta kompletności
i rzetelności dokumentu.
3. Termin dopuszczenia akcji (lub praw do akcji) do obrotu
Uchwała o dopuszczeniu akcji do obrotu powinna być podejmowana warunkowo przed IPO, a następnego dnia po IPO powinno następować sprawdzenie wyników IPO i dopuszczenie akcji (lub praw
do akcji) do obrotu, jeśli spełniony został warunek rozproszenia.
Niezależnie od omówionej wyżej zmiany w działaniu samej GPW,
należy zmienić również działanie sądu rejestrowego tak, aby w ciągu 48 godzin po zakończeniu IPO mogła nastąpić rejestracja akcji
w KRS i przekształcenie praw do akcji w akcje.
4. Dostępność danych nt. polskich spółek w międzynarodowych serwisach dla inwestorów
GPW powinna:
•
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uruchomić stały monitoring dostępności i poprawności
raportów finansowych polskich spółek w głównych serwisach, z których korzystają międzynarodowi inwestorzy;

•

reagować w przypadkach, gdy dane dotyczące polskich
spółek są w tych serwisach niedostępne, nieaktualne
lub błędne;

•

uruchomić program wspierający mniejsze spółki w przygotowaniu regularnych raportów i informacji w języku
angielskim.

•

zaangażować się we wdrożenie inicjatywy Komisji Europejskiej zbierania wszystkich informacji dotyczących
emitentów w jednej bazie dostępnej dla wszystkich inwestorów w Europie (European Single Access Point)102.

5. Pokrycie analityczne spółek
Należy zwiększyć zakres programu finansowania przez GPW raportów analitycznych dotyczących mniej płynnych spółek, przy
czym wynagrodzenie firm sporządzających raporty mogłoby być
powiązane z efektem w postaci zwiększenia obrotów na akcjach
spółek, których raporty dotyczą.
GPW powinna opracować narzędzie analityczne umożliwiające inwestorom samodzielne generowanie raportów, korzystając
z tego, że wkrótce wszystkie spółki będą publikować raporty
w jednolitym elektronicznym formacie XRBL103.
6. Animowanie rynku
Należy rozważyć zwiększenie zakresu wsparcia ze strony GPW
dla animatorów rynku, przeznaczyć większe środki na korzystanie

B. Maconick, E. Jack, “European Commission publish proposals on establishing a European
single access point”, Linklaters, 25 November 2021, https://www.linklaters.com/en/knowledge/publications/alerts-newsletters-and-guides/2021/november/25/european-commission-publish-proposals-on-establishing-a-european-single-access-point

102

103

Extensible Business Reporting Language – rozszerzalny język sprawozdawczości finansowej.

115

z animatorów w przypadku mniej płynnych spółek i powiązać wynagrodzenie dla animatora z efektem w postaci zwiększenia obrotów animowanymi akcjami.
7. Działalność edukacyjna skierowana do przedsiębiorców
nt. korzystania z rynku kapitału właścicielskiego
Obok dotychczas prowadzonej przez GPW działalności edukacyjnej skierowanej „do młodzieży, inwestorów i profesjonalistów
rynku kapitałowego”104, potrzebna jest akcja edukacyjna skierowana do przedsiębiorców, właścicieli firm niepublicznych, twórców start-upów i osób myślących o założeniu firm, dotycząca korzystania z rynku kapitału właścicielskiego. Chodzi m.in. o kryteria
wyboru i racjonalną sekwencję w korzystaniu z poszczególnych instrumentów pozyskania kapitału na rynku niepublicznym i publicznym, tak aby stworzyć najlepsze warunki rozwoju firmy w czasie
jej cyklu życia. Program edukacyjny w tym zakresie powinien być
uzgodniony i realizowany wspólnie przez instytucje rynku niepublicznego, takie jak PSIK i przedstawicielstwo firm crowdfundigowych, oraz instytucje i stowarzyszenia rynku publicznego, takie jak
GPW, IDM i SEG z udziałem PFR.
8. Okresowe analizy wysokości stawek opłat giełdowych
KNF powinna przeprowadzać okresowe analizy wysokości stawek opłat giełdowych i ich wpływu na funkcjonowanie rynku
kapitałowego.
9. Rada doradcza przy Prezesie GPW
Należy powołać radę doradczą przy Prezesie Zarządu GPW, złożoną z przedstawicieli uczestników rynku, która m.in.:

GPW, Raport zintegrowany 2020, https://raportzintegrowany2020.gpw.pl/2020-dzialalnosc-edukacyjna (dostęp 28 listopada 2021).

104
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•

omawiałaby wyniki analiz, o których mowa powyżej
i wypowiadałaby się na temat stawek opłat;

•

wypowiadałaby się na temat działań służących rozwojowi rynku, które powinna wspierać GPW.

10. Możliwość wprowadzenia stawek maksymalnych na wybrane opłaty giełdowe
Należy upoważnić Ministra Finansów do wprowadzenia rozporządzeniem stawek maksymalnych na wybrane opłaty giełdowe
pobierane przez GPW, w przypadku, gdy będzie to uzasadnione
w świetle okresowej analizy wysokości stawek opłat giełdowych
i ich wpływu na funkcjonowanie rynku kapitałowego.
11. Możliwośc uzależnienia wprowadzenia stawek maksymalnych od wydatków GPW na rozwój rynku
Należy upoważnić Ministra Finansów do uzależnienia wprowadzenia takich stawek lub ich wysokości od wydatków, które
GPW będzie ponosić na określone przedsięwzięcia służące rozwojowi rynku.
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8. Ułatwienia dla funkcjonowania
inwestorów indywidualnych
Inwestorzy indywidualni pełnią istotną rolę w funkcjonowaniu
rynku kapitałowego. W pierwszej połowie 2021 roku ich udział
w obrotach giełdy wyniósł 24% i był wyższy od udziału krajowych
inwestorów instytucjonalnych (21%), ustępując tylko udziałowi inwestorów zagranicznych (55%). Przepisy prawa i działania instytucji publicznych mają w założeniu chronić drobnych inwestorów.
W praktyce wygląda to bardzo różnie.
Jednym z ważniejszych instrumentów ochrony praw inwestorów
mniejszościowych jest obowiązek wezwania na zakup akcji spółki,
gdy inwestor przekroczy określony próg udziału w akcjonariacie.
W Polsce inwestor jest zobowiązany ogłosić wezwanie po przekroczeniu progu 33%, lecz nie na zakup wszystkich akcji, a tylko takiej ich liczby, która zwiększyłaby jego udział do 66%. Obowiązek
ogłoszenia wezwania na zakup wszystkich akcji powstaje dopiero
po przekroczeniu progu 66%. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII) co najmniej od 10 lat twierdzi, że Polska nieprawidłowo wdrożyła regulacje europejskie w tym obszarze i postuluje,
by ustanowić jeden próg, po którym powstaje obowiązek wezwania na zakup wszystkich akcji. Propozycja zmian w tym zakresie
nie mogła doczekać się realizacji. Obecnie Ministerstwo Finansów
rozważa wprowadzenie jednego progu na poziomie 50%. Wprowadzenie jednego progu jest pożądane, jednakże obecna propozycja, by ustanowić go na poziomie 50% z dwóch powodów narusza przyzwoite praktyki stanowienia regulacji przez państwo:
Dla sprawowania faktycznej kontroli nad spółką o rozproszonym
akcjonariacie wystarcza mniej niż 50% akcji. Stąd Stowarzyszenie
Inwestorów Indywidualnych, jak i Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, postulują, aby próg wezwania określić na poziomie 33%.
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Jak informuje prasa, bezpośrednią przyczyną obecnej propozycji
jest planowane przejęcie przez PKN Orlen spółek Grupy Lotos oraz
PGNiG. W wyniku planowanej operacji Skarb Państwa osiągnie
w połączonym podmiocie blisko 50% akcji i według obecnych
przepisów musiałby ogłosić wezwanie. Planowane podniesienie
progu ma pozwolić Skarbowi Państwa na uniknięcie kosztownego wezwania. Oznacza to, że organy rządowe rozważają zmianę
ustawową, aby w konkretnej sytuacji pozbawić mniejszościowych
inwestorów praw, które ci mają na mocy obecnych regulacji105.
Niektóre działania mające w założeniu służyć interesom drobnych
inwestorów przynoszą w rzeczywistości opaczne skutki, np.:
•

Gdy KNF nakłada karę finansową na emitenta, który naruszyła
prawa akcjonariuszy, inwestorzy karani są de facto dwukrotnie: najpierw zostali poszkodowani przez spółkę, a następnie
jako akcjonariusze ponoszą skutki obniżenia wartości spółki w
wyniku nałożonej kary.

•

W celu ochrony inwestorów KNF ogłasza stanowiska, z których wynika, że publikowanie podczas IPO informacji o spółce i ofercie przez osoby inne niż emitent lub podmiot oferujący może zostać uznane za świadczenie usługi oferowania
instrumentów finansowych przez podmiot nieuprawniony106.

Por. M. Graniszewska, „Lex Orlen witany oklaskami”, Puls Biznesu, 12 maja 2021, https://
www.pb.pl/lex-orlen-witany-oklaskami-1116416 (dostęp 15 listopada 2021).

105

Por. opublikowane 29 marca 2019 r. stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego
dotyczące definicji usługi oferowania instrumentów finansowych zawartej w art. 72 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, https://www.knf.gov.pl/knf/
pl/komponenty/img/Oferowanie_Instrumentow_65197.pdf; oraz opublikowane 9 kwietnia
2020 r. stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące zasad funkcjonowania
tzw. platform crowdfundingu inwestycyjnego https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/
img/Stanowisko_UKNF_dot_platform_crowdfundingu_inwestycyjnego_69487.pdf.
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KNF precyzuje co prawda, że na zarzut taki nie jest narażona
działalność edukacyjna lub działalność analityczna (które nie
są traktowane jako świadczenie usługi oferowania), jednakże
z drugiej strony ta sama KNF stwierdza, że do uznania działania za oferowanie instrumentów finansowych wystarczy łączne przekazanie informacji wskazujących: emitenta, rodzaj instrumentu finansowego, którego dotyczy oferta, oraz cenę.
W efekcie osoba, która wypowiada się na temat oferty w trakcie IPO, ryzykuje, że jeśli jej wypowiedź nie zostanie zakwalifikowana jako działalność edukacyjna lub analityczna, może
zostać narażona na sankcje karne. Skutek jest taki, że polskie
fachowe media ryzykują, przedstawiając opinie na temat IPO,
a SII nie może zaprosić prezesa spółki przeprowadzającej IPO
na otwarte dla inwestorów spotkanie lub webinar. W efekcie
drobni inwestorzy mają ograniczony dostęp do zewnętrznych
fachowych komentarzy, nie mają możliwości zadania pytań
organizatorom oferty i mogą korzystać tylko z PR-owych materiałów przygotowanych przez zainteresowane strony. Jednocześnie inwestorzy instytucjonalni uczestniczą w tym czasie
w zamkniętych spotkaniach z przedstawicielami emitenta
i oferujących, co pogłębia nierówność inwestorów w dostępie
do informacji.
Inwestorzy indywidualni są często bezsilni wobec ewidentnych
przypadków złamania prawa. Drobni inwestorzy niejednokrotnie usiłowali walczyć w sądach i obecnie raczej nie wierzą w tę
drogę. Inwestorzy indywidualni, inwestując na rynku kapitałowym, ponoszą ryzyko błędu biznesowego polegającego na
nietrafnej ocenie perspektyw biznesowych poszczególnych
spółek i to ryzyko akceptują. Frustruje ich jednak to, że muszą dodatkowo ponosić ryzyko związane z paraliżem wymiaru
sprawiedliwości.
Dla obrony swych praw drobni inwestorzy w niewielkim stopniu
wykorzystują realną siłę, jaką posiadają, a mianowicie siłę swoich głosów. Tylko 4,6% inwestorów indywidualnych uczestniczy
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w WZA107. Drobni inwestorzy na co dzień, gdy w spółce dobrze się
dzieje, nie są generalnie zainteresowani aktywnością w nadzorze
korporacyjnym. Mogą być natomiast zainteresowani wywarciem
wpływu na decyzje w przypadkach, gdy występują problemy
zarządcze lub konflikty właścicielskie i grozi np. podjęcie decyzji
naruszających ich interesy. W takich przypadkach aktywny udział
drobnych inwestorów w WZA jest jednak praktycznie bardzo
utrudniony z dwóch powodów:
•

Przygotowanie dokumentacji umożliwiającej akcjonariuszowi
udział w WZA (osobiście lub przez pełnomocnika) odbywa się
według procedur powstałych w czasach, gdy nie było dzisiejszych możliwości technologicznych. Brakuje możliwości uzyskania potrzebnych dokumentów przez „proste kliknięcie”.
Otrzymanie imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w WZA kosztuje w biurze maklerskim około 50 zł, co przykładowo w przypadku pakietu akcji za 5000 zł stanowi 1%,
czyli jest kosztem znaczącym. W sprawach, w których SII było
gotowe do reprezentowania inwestorów na WZA, spośród
inwestorów, którzy zasięgali informacji, jak można upoważnić
SII, tylko 25% przekazało ostatecznie pełnomocnictwa. Trudności techniczne i koszty tego procesu są zniechęcające108.

•

Zdarza się, że emitenci dokonujący nadużyć, utrudniają dostęp do WZA, nie dopuszczają do uczestnictwa zdalnego
w WZA, robią obstrukcję poprzez ogłaszanie wielodniowych
przerw w WZA, co w praktyce wyklucza udział większości
drobnych inwestorów.

„Czy nowi inwestorzy zmienili obraz przeciętnego polskiego inwestora giełdowego?!”,
Wyniki Ogólnopolskiego Badania Inwestorów 2020, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, Ogólnopolskie Badanie Inwestorów, 17 grudnia 2020. https://www.sii.org.pl/13783/
aktualnosci/badania-i-rankingi/ogolnopolskie-badanie-inwestorow-obi-2020.html, (Dostęp
1 listopada 2021).

107

Przykładowo, w celu ułatwienia elektronicznego głosowania na WZA giełda NASDAQ oferuje emitentom system eVote (https://www.nasdaq.com/solutions/evoting-technology).
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Rekomendacje
1. Wprowadzenie jednolitego progu wezwania na akcje na poziomie 33%.
2. Zastąpienie kar nakładanych na emitenta przez KNF (wpłacanych na rzecz Skarbu Państwa) odszkodowaniem lub zadośćuczynieniem dla poszkodowanych.
W przypadku, gdy naruszenie prawa przez emitenta spowodowało szkody grupy akcjonariuszy (lub innych podmiotów), KNF nie
powinna nakładać kary na emitenta, lecz wydać postanowienie
o naruszeniu mogące być podstawą dla poszkodowanych do domagania się odszkodowania lub zadośćuczynienia od emitenta
lub osób odpowiedzialnych za naruszenie (z wykorzystaniem możliwości pozwów zbiorowych). Istotną rolę w tym procesie mógłby
odgrywać proponowany Sąd Rynku Kapitałowego. Kary na emitenta KNF nakładałaby tylko w przypadkach naruszeń prawa, gdy
nie ma poszkodowanych.
3. Modyfikacja interpretacji KNF lub regulacji ustawowych
ograniczających możliwość publicznej dyskusji i wymiany
informacji o ofercie podczas IPO.
4. Wprowadzenie systemu umożliwiającego proste i bezpłatne udzielanie przez inwestorów indywidualnych pełnomocnictw do reprezentacji na WZA
Proponujemy wprowadzić powszechny system umożliwiający
proste i bezpłatne udzielanie przez inwestorów pełnomocnictw
do reprezentacji na WZA, zgodnie z następującymi zasadami:
a. Każdy inwestor indywidualny będzie mieć prostą opcję
upełnomocnienia wybranego podmiotu do reprezentowania na WZA.
b. Podmiotem upełnomocnionym mogłoby być Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, regulowany pod-
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miot instytucjonalny (OFE, TFI), a także instytucje lub
osoby publiczne (w tym posłowie i senatorowie), które
wyrażą zainteresowanie pełnieniem takiej roli.
c. Listę podmiotów, które można upełnomocnić, publikowałaby KNF.
d. Pełnomocnictwo nie zawierałoby instrukcji do głosowania.
e. Podmiot upełnomocniony nie byłby zobowiązany do
każdorazowego udziału w zgromadzeniu, lecz byłby
zobowiązany do informowania, w których zgromadzeniach uczestniczy i jak głosuje. Podmiot taki mógłby informować publicznie przed walnym zgromadzeniem,
jak zamierza głosować.
f.

Przy spełnieniu określonych warunków, prawa do głosów uzyskane w wyniku pełnomocnictw nie liczyłyby
się do progów powodujących obowiązek wezwania,
a posiadanie pełnomocnictw nie podlegałoby również
ograniczeniom i restrykcjom określonym przez przepisy
dotyczące działania w porozumieniu.

g. Odwołanie pełnomocnictwa lub zmiana upełnomocnionego podmiotu byłyby możliwe w każdej chwili za pomocą jednego kliknięcia.
h. Podstawowa opcja, tj. upełnomocnienie jednego podmiotu do głosowania z całego portfela, wraz z hurtowym
wystawianiem zaświadczeń o prawie do uczestnictwa
w walnych zgromadzeniach byłaby bezpłatna. Natomiast inne opcje oraz zmiany w tych opcjach mogłyby
być płatne każdorazowo w ograniczonej z góry cenie,
np. 10 zł za pełnomocnictwo lub zaświadczenie o prawie do uczestnictwa w WZA.

123

9.

Rozwój i wykorzystanie potencjału
instytucji zbiorowego inwestowania
Inwestorzy instytucjonalni, zwani również instytucjami zbiorowego inwestowania, tacy jak fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, fundusze zdefiniowanej daty (w ramach programu PPK)
pełnią bardzo istotną i wielowymiarową rolę w ekosystemie rynku
kapitału właścicielskiego, a w szczególności:
1. Instytucje zbiorowego inwestowania umożliwiają inwestowanie na rynku kapitałowym osobom, które nie mają czasu lub
nie czują się odpowiednio kompetentne, by inwestować indywidualnie.
2. Inwestorzy instytucjonalni pełnią istotną rolę w nadzorze właścicielskim na rynku publicznym, przyczyniając się do tego, że
działania zarządów spółek służą interesom wszystkich akcjonariuszy.
3. Inwestorzy instytucjonalni na świecie są głównymi dostarczycielami kapitału do działających w segmencie niepublicznym
funduszy venture capital i private equity.
Pierwsza z tych funkcji jest kluczowa dla zamiany oszczędności
gospodarstw domowych na inwestycje na rynku kapitałowym
i tym samym dla jego rozmiarów, jak i podaży kapitału dostępnego dla przedsiębiorców i firm (por. rysunek 1. Wybrane elementy
ekosystemu rynku kapitału właścicielskiego). Tymczasem udział
bezpośrednich i pośrednich inwestycji na rynku kapitałowym
w aktywach gospodarstw domowych jest w Polsce dwa razy niższy niż UE (por. rysunek 4. Gospodarstwa domowe: udział inwestycji w akcje i obligacje -dokonywanych bezpośrednio lub za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych - w aktywach finansowych
ogółem).
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Aktywa głównych kategorii instytucji zbiorowego inwestowania
przedstawione są w tabeli 7.
Tabela 7. Aktywa instytucji zbiorowego inwestowania w Polsce,
stan na 30.09.2021
Aktywa w mld zł
Kategoria

Ogółem

W akcjach

W akcjach na GPW

PTE/OFE

184,5

168

150,4

TFI

417,2

b.d.

b.d.

Razem

601,7

b.d.

b.d.

Źródło: na podstawie danych KNF, b.d. – brak danych.
Problemy OFE omawialiśmy w rozdziale „Wspieranie oszczędności długoterminowych”. Tutaj poświęcamy uwagę branży funduszy inwestycyjnych, której aktywa stanowią ponad 2/3 aktywów
instytucji zbiorowego inwestowania.

9.1 Sytuacja branży funduszy inwestycyjnych
Biorąc pod uwagę rolę instytucji zbiorowego inwestowania i niewielki udział inwestycji na rynku kapitałowym w aktywach Polaków, sytuacja branży funduszy inwestycyjnych jest niepokojąca:
Niski udział aktywów funduszy inwestycyjnych w PKB i rosnąca dysproporcja między krajami UE i Polską109
Niski poziom aktywów finansowych ludności w relacji do PKB
w połączeniu z niskim udziałem jednostek funduszy inwestycyj-

Korzystamy tu z danych podanych w: A. Kochański, T. Marciniak, D. Rychlik, O. Sokoliński,
S. Ślubowski i A. Woś, „Stan polskiego rynku funduszy inwestycyjnych oraz potencjalne kierunki jego dalszego rozwoju”, McKinsey&Company, październik 2021, https://www.mckinsey.com/pl/our-insights/polski-rynek-funduszy-inwestycyjnych-i-kierunki-dla-jego-rozwoju
(dostęp 6 grudnia 2021).
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nych w tych aktywach sprawia, że wartość aktywów funduszy inwestycyjnych w relacji do PKB jest w Polsce ponad pięciokrotnie
niższa niż średnio w Unii Europejskiej. W latach 2015-2020 dynamika wzrostu aktywów funduszy w Polsce nie nadążała za wzrostem PKB, a także była znacznie słabsza niż dynamika w UE. W rezultacie relacja aktywów funduszy do PKB w Polsce się obniżyła,
a dysproporcja w stosunku do UE znacznie wzrosła: relacja wartości aktywów funduszy inwestycyjnych do PKB w 2015 roku wynosiła 50% w EU i 14% w Polsce (a zatem relacja ta w UE była 3,6 razy
wyższa niż w naszym kraju); w 2020 r. relacja aktywów funduszy
inwestycyjnych do PKB w Polsce spadła do 12%, a w UE wzrosła
do 62% (a zatem relacja w UE była już była 5,2 razy wyższa niż
w Polsce).
Relatywnie wysokie koszty operacyjne110
Wg szacunku McKinsey ponoszone przez TFI koszty operacyjne
polskich funduszy w relacji do aktywów wynosiły w 2020 roku
średnio 63 punkty bazowe (punkt bazowy = 0,01%), co jest poziomem wyższym 3-5 razy niż w takich krajach, jak Niemcy, Francja
i Włochy (gdzie relacja kosztów operacyjnych do aktywów kształtuje się odpowiednio w wysokości: 19, 23 i 12 punktów bazowych).
Wysoki w zestawieniu międzynarodowym wskaźnik kosztów
operacyjnych w polskich funduszach wynika w ocenie McKinsey
z niedużej wartości aktywów polskich funduszy w stosunku do funduszy zachodnioeuropejskich i tym samym relatywnie niewielkich
korzyści skali. Opinię o wpływie wielkości aktywów na wskaźnik
kosztów operacyjnych potwierdzają dane, że średni wskaźnik
kosztu operacyjnego sześciu największych polskich funduszy jest
blisko dwukrotnie niższy niż w pozostałych (odpowiednio 40 i 73
punkty bazowe). Główną pozycję w kosztach operacyjnych stanowią koszty osobowe (45%).

110

Ibidem.
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Brak odpowiedniego modelu dystrybucji jednostek funduszy
inwestycyjnych
Przeszkodą dla wzrostu inwestycji gospodarstw domowych na
rynku kapitałowymi w Polsce jest m.in. nierozwiązany problem
dystrybucji jednostek funduszy inwestycyjnych. Mianowicie w ramach implementacji dyrektywy MIFID II oraz Dyrektywy 2017/593
w polskim prawie dopuszczono obciążanie przez TFI klientów funduszy kosztami wynagradzania dystrybutorów jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych tylko w przypadkach, gdy dystrybutorzy dodają do produktu usługi poprawiające jakość usług dla
klienta111. W efekcie, jeżeli w procesie dystrybucji nie jest świadczona usługa poprawiająca jakość usług, dystrybutor nie może pobierać opłat (tzw. „zachęt”) obciążających uczestnika funduszu.
Wobec wątpliwości, co oznacza podniesienie jakości usług i jak
należy je udokumentować, nastąpiło na rynku ograniczenie stosowania „zachęt”. Efektem tego jest to, że banki, które są głównymi
dystrybutorami jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,
straciły motywację do sprzedaży jednostek funduszy innych niż TFI
należące do grupy kapitałowej danego banku. Od „swojego” TFI
bank może bowiem pobrać wynagrodzenie w formie dywidendy, czyniąc czynność dystrybucji opłacalną. Trudności ze zdefiniowaniem odpowiedniego modelu finansowo-rozliczeniowego
w warunkach przyjętego sposobu implementacji ww. dyrektyw,
jak również integracja banków i TFI, spowodowały, iż niezależne
TFI zostały w praktyce w dużym stopniu wypchnięte z sieci bankowych. Rozwiązanie mające na celu ochronę klientów przed
„nieuzasadnionymi” opłatami zaowocowało stworzeniem sytuacji
quasi-monopolistycznej, ze szkodą dla klientów, którzy mają teraz
uboższą ofertę.

Por. KNF, Stanowisko UKNF w sprawie przyjmowania i przekazywania „zachęt” w związku ze
świadczeniem usług przyjmowania i przekazywania zleceń, których przedmiotem są jednostki
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, 21 grudnia 2018 r.
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KNF i przedstawiciele rynku kapitałowego prowadzą konsultacje
mające na celu rozwiązanie tego problemu poprzez wprowadzenie możliwości pobierania „opłaty dystrybucyjnej” w sposób nienaruszający ww. dyrektyw.
Obawa inwestorów instytucjonalnych przed zarzutem ujawnienia informacji cenotwórczych lub działania w porozumieniu uniemożliwia współpracę akcjonariuszy
Czołowe światowe firmy inwestycyjne uznają, że dobrą praktyką jest informowanie z wyprzedzeniem o swoich zamiarach
dotyczących głosowań na walnych zgromadzeniach spółek.
BlackRock – największa firma inwestycyjna na świecie – jeszcze
przed sezonem walnych zgromadzeń informuje, na co w danym
roku będzie zwracać szczególną uwagę112. Norges Bank zarządzający olbrzymim norweskim publicznym funduszem emerytalnym komunikuje przed walnymi zgromadzeniami, jak zamierza głosować w konkretnych sprawach113. Polscy inwestorzy
instytucjonalni stosują odmienną praktykę. OFE w obawie przed
zarzutem ujawnienia informacji cenotwórczej nie informują
o planowanym sposobie głosowania na walnych zgromadzeniach spółek publicznych, utrzymując swoje zamiary w tajemnicy i ujawniając sposób głosowania dopiero ex post114. Obawa
przed zarzutem o działanie w porozumieniu powstrzymuje OFE
przed profesjonalnymi kontaktami i uzgadnianiem wspólnych
stanowisk w sprawach spółek z innymi akcjonariuszami, w tym

112
Por. R. Eggink (doradca inwestycyjny i zawodowy członek rad nadzorczych), „Okiem eksperta. To strach powstrzymuje polskie OFE”, Puls Biznesu, 12 października 2021.
113
Por. M. Graniszewska, „Norweski rząd wesprze fuzję Lotosu z Orlenem”, Puls Biznesu,
12 października 2021.
114
Por. B. Białorucki (rzecznik prasowy firmy Aviva), „Okiem eksperta. Musimy chronić informacje cenotwórcze”, Puls Biznesu, 12 października 2021.
115

Por. R. Eggink, op. cit.
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innymi funduszami emerytalnymi115. Stanowi to od wielu lat poważną przeszkodę w efektywnym wykorzystywaniu uprawnień
właścicielskich przez akcjonariuszy mniejszościowych. Uniemożliwia również w praktyce przeprowadzanie przez inwestorów instytucjonalnych wspólnego wykupu pakietów większościowych spółek.
Rekomendacje
1. Uzgodnienie modelu finansowania dystrybucji jednostek
funduszy inwestycyjnych
Finalizacja konsultacji prowadzonych przez KNF i przedstawicieli
rynku kapitałowego – dokonanie modyfikacji regulacji krajowych
wdrażających dyrektywy MIFID II oraz 2017/593, tak aby umożliwić, na określonych zasadach, pobieranie „opłaty dystrybucyjnej”
stanowiącej wynagrodzenie dystrybutora jednostek uczestnictwa
funduszy inwestycyjnych.
2. Zwiększenie zakresu cyfryzacji dystrybucji jednostek, aby
obniżyć koszty operacyjne
3. Zmiana regulacji utrudniających sprawowanie nadzoru właścicielskiego
Zmiana przepisów (lub interpretacji), tak by obawa inwestorów instytucjonalnych przed zarzutem ujawnienia informacji cenotwórczych lub oskarżeniem o działanie w porozumieniu, w kontekście
informacji o planowanym sposobie głosowania, nie uniemożliwiała współpracy akcjonariuszy.
4. Umożliwienie inwestorom instytucjonalnym inwestowania
w private equity i venture capital
Kwestię tę omawiamy w rozdziale „Poprawa warunków funkcjonowania segmentu niepublicznego (PE, VC i crowdfunding)”.
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5. Wykorzystanie dodatkowych możliwości, które dla instytucji zbiorowego inwestowania mogą stworzyć proponowane
zmiany w programach IKE/IKZE
Por. rozdział „Wspieranie oszczędności długoterminowych”.
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10. Poszukiwanie właściwych ram
dla pełnowymiarowej działalności
maklerskiej
Domy i biura maklerskie stanowią istotny komponent ekosystemu
rynku kapitału właścicielskiego (por. rysunek 1) i wypełniają wiele
funkcji, z których do najważniejszych należy umożliwianie bezpośredniego dostępu do rynku kapitałowego inwestorom indywidualnym oraz wspieranie spółek w pozyskiwaniu finansowania na
rynku kapitałowym. Rynek usług maklerskich charakteryzuje się
bardzo dużą konkurencją i ścisłą zależnością od koniunktury na
rynku giełdowym. W warunkach dekoniunktury spada zarówno
aktywność inwestorów indywidualnych, jak i liczba i wartość realizowanych ofert papierów wartościowych.
Brak danych finansowych dotyczących całej branży
Rynek usług maklerskich jest zdominowany przez biura maklerskie
funkcjonujące w ramach banków. W bankowych biurach maklerskich było w 2020 roku 70% rachunków i 72% aktywów, a w domach maklerskich odpowiednio 30% rachunków i 28% aktywów
znajdujących się w jednostkach branży maklerskiej116. Publikowane przez KNF informacje o sytuacji finansowej branży maklerskiej obejmują tylko domy maklerskie, a więc dotyczą faktycznie
tylko ok. 28-30% potencjału branży (mierząc liczbą rachunków
i aktywów). Rentowność netto domów maklerskich jest relatywnie
niska (mimo poprawy w 2020 roku), osiągana jest głównie na operacjach instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu,

116
Por. UKNF, Sytuacja finansowa domów maklerskich wg stanu na 31.12.2020 r (https://www.
knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Raport_dot_domow_maklerskich_2020_73747.pdf)

131

a na działalności podstawowej (w większości jest to działalność maklerska) generowana jest znacząca strata (-261 mln zł w 2020 roku
i podobnie w 2019 roku)117. Występuje również bardzo duże zróżnicowanie rentowności pomiędzy samymi domami maklerskimi.
Z 36 działających w 2020 roku domów maklerskich 2/3 wypracowało zyski, a 1/3 miała stratę. Zestawienia wyników finansowych
osiąganych przez domy maklerskie, opracowywane przez KNF, są
ogólne i nie wyjaśniają, jakie są źródła ujemnych wyników na działalności podstawowej.
Kwestia dostępu do rynku kapitałowego dla małych i średnich przedsiębiorstw
Domy i biura maklerskie pełnią ważną, trudną do zastąpienia
rolę przy umożliwianiu dostępu do rynku kapitałowego średnim
i mniejszym firmom. W sytuacji dominacji bankowych biur maklerskich możliwość wypełniania tej roli, a także egzystencja domów
maklerskich, mogą być jednak zagrożone ze względu na następujące zjawiska:
1. W celu optymalizacji kosztów i ryzyka banki są zainteresowane
znoszeniem barier organizacyjnych między działalnością maklerską a bankową. W określonych sytuacjach może to prowadzić do niepożądanych sytuacji, takich jak:
•

powstrzymywanie się banku od proponowania klientowi korporacyjnemu możliwości emisji akcji, gdyż finansowanie kredytem może być bardziej dochodowe
dla banku;

•

zastrzegania w umowach kredytowych prawa pierwszeństwa banku do organizacji przyszłych emisji akcji.

117
Por. UKNF, Sytuacja finansowa domów maklerskich wg stanu na 31.12.2020 r (https://www.
knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Raport_dot_domow_maklerskich_2020_73747.pdf)
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2. Domy/biura maklerskie muszą ponosić wysokie opłaty na
rzecz instytucji infrastruktury rynku, jednocześnie jako podmioty regulowane ponoszą również wysokie koszty wypełniania wymogów regulacji (compliance)118.
3. Domy/biura maklerskie czerpią dużą część swoich dochodów
z obsługi rachunków klientów indywidualnych. Domy/biura
maklerskie dostarczają niejednokrotnie klientom istotną wartość dodaną w postaci wsparcia analitycznego, dostępu do
produktów. Natomiast samo procedowanie związane z transakcjami na rynku akcji wydaje się z punktu widzenia klienta
dalekie od optymalności w sytuacji, gdy elektronizacja usług
stwarza możliwości udostepnienia inwestorom indywidualnym coraz łatwiejszego, bezpośredniego dostępu do rynku
giełdowego.
Niektóre opinie interesariuszy rynku
W części naszych rozmów z interesariuszami rynku respondenci
wyrażali zaniepokojenie konsekwencją włączania bankowych biur
maklerskich w struktury banków. Przewidywano, że ze względu na
presję regulacyjną, z którą mierzą się banki, i tendencją do ograniczania ryzyka, w tym ryzyka reputacyjnego, szereg aktywności
związanych z rynkiem kapitałowym będzie ograniczane przez
bankowe biura maklerskie. Wyrażano opinię, że dla rozwoju rynku kapitałowego potrzebne jest istnienie silnych jednostek odpowiedzialnych za działalność inwestycyjną obejmującą m.in.: doradztwo finansowe dla spółek, organizację emisji, gwarantowania
emisji, przeprowadzanie transakcji na rynku wtórnym, animację

118
W kontekście kosztów działalności należy wspomnieć również o mającej miejsce w październiku 2021 nowelizacji Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1513), która wprowadziła szereg ułatwień dla funkcjonowania mniejszych domów maklerskich, m.in. odnośnie do stopnia i zakresu
szeroko rozumianego compliance. Nowelizacja była związana z wejściem w życie przepisów UE
dotyczących wymogów kapitałowych dla firm inwestycyjnych, tzw. pakietu IFD/IFR.
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rynku, opracowywanie analiz spółek. Wyrażano pogląd, że byłoby pożądane, aby ten zakres działalności znajdował się w biurze
maklerskim. Tymczasem obserwowanym zjawiskiem w bankach
jest lokowanie części tej działalności, a w szczególności doradztwa finansowego dla spółek, poza biurami maklerskimi, co czyni je
jednostkami słabszymi i mniej sprawczymi.
Wyrażano pogląd, że dla funkcjonowania systemu finansowego
niekorzystne jest to, iż banki, które dysponują bazą klientów i siłą
finansową umożliwiająca tworzenie silnych jednostek prowadzących działalność związaną z obsługą rynku kapitałowego, w wyniku splotu okoliczności regulacyjnych ograniczają działalność
w tym obszarze. Innymi słowy, wskazywano na szkodliwość sytuacji, w której banki ze względu na swoją pozycję wynikającą
z przywileju, jakim jest prawo przyjmowania depozytów, dominują branżę maklerską, a jednocześnie są w dużej mierze niezainteresowane wypełnianiem jednej z kluczowych funkcji, którą ta branża
powinna wypełniać, tj. umożliwiania średnim firmom pozyskiwania kapitału na rynku publicznym. Stąd pojawiały się glosy, że pożądane byłyby działania regulacyjne, m.in.:
a. Rozwiązanie dalej idące: wprowadzenie wymogu prowadzenia działalności z obsługą rynku kapitałowego (działalność maklerska i inwestycyjna) w podmiotach prawnych odrębnych od
banków prowadzących działalność depozytowo-kredytową.
b. Rozwiązanie pośrednie: wprowadzenie jednoznacznej interpretacji, że czynności związane z obsługą rynku kapitałowego,
w tym doradztwo finansowe dla spółek, muszą być prowadzone w ramach licencji maklerskiej, a zatem w przypadku banku,
w ramach wewnętrznie wydzielonego biura maklerskiego.
Z drugiej strony pojawiały się opinie, że wprowadzenie ww.
rozwiązań byłoby znacznym zaostrzeniem regulacji krajowych
w stosunku do regulacji europejskich i przez to byłoby albo wręcz
sprzeczne regulacjami europejskimi, albo kwalifikowałoby się jako
tzw. gold-plating.
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Podsumowanie
Naszym zdaniem kwestia funkcjonowania i przyszłości biur maklerskich słusznie budzi zaniepokojenie, a obecne rozwiązania
mają istotne słabości. Lecz jednocześnie z naszych rozmów z interesariuszami nie wyłoniły się rozwiązania na tyle przekonujące,
byśmy mogli dziś proponować ich wprowadzenie. Zrelacjonowaliśmy natomiast niektóre głosy, gdyż problem zasługuje na dalszą
analizę i dyskusję. Dla odpowiedniej oceny sytuacji potrzebne
jest posiadanie lepszej wiedzy o sytuacji finansowej całego rynku
branży maklerskiej, obejmującego domy i biura maklerskie, w tym
m. in. zidentyfikowanie przyczyny powtarzającej się straty na działalności podstawowej.
Rekomendacje
1. Przyjęcie, że zapisy w umowach kredytowych dające bankowi prawo pierwszeństwa do organizacji przyszłych emisji
akcji stanowią niedozwoloną praktykę monopolistyczną.
2. Przedstawianie przez KNF raportów o sytuacji finansowej
obu segmentów branży maklerskiej, tj. biur i domów maklerskich (na podstawie informacji przekazywanych przez
biura i domy maklerskie w ustalonym przez KNF układzie).
3. Zainicjowanie przez Ministerstwo Finansów (lub KNF) analizy opłacalności podstawowych linii biznesowych branży
maklerskiej w ramach głównych modeli biznesowych realizowanych przez domy i biura maklerskie – w celu zarekomendowania ewentualnych zmian regulacyjnych lub zmian
modeli biznesowych.
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11. Kwestia kosztów usług
Wysokość opłat pobieranych przez różne kategorie pośredników
funkcjonujących na rynku kapitałowym, a także opłat na rzecz
operatorów infrastruktury rynku kapitałowego, jest przedmiotem
zrozumiałego zainteresowania różnych grup uczestników rynku
i regulatorów. Kwestie te są przedmiotem dyskusji i analiz w wielu
krajach. Przykładowo, jednym z obszarów, które w ostatnim okresie były badane przez regulatorów, są koszty udostępniania danych przez operatorów giełd – działania w tym zakresie były prowadzone m.in. przez U.S. SEC119, UK FCA oraz ESMA120.
Według powszechnej opinii (w tym SRRK) polski rynek kapitałowy
charakteryzuje się relatywnie wysokimi kosztami zarówno usług,
jak i infrastruktury. W dyskusjach tych niejednokrotnie opłaty na
rynku polskim porównywane są z opłatami w innych krajach. Takie
porównania mogą być nieobiektywne ze względu na odmienne
mechanizmy opłat funkcjonujące w różnych krajach. Wyrywkowe informacje porównujące opłaty lub koszty funkcjonowania
mogą czasami świadomie lub nieświadomie wprowadzać błąd ze
względu na porównywanie różnych kategorii. Aby unikać takich
błędów, a jednocześnie umożliwić odnoszenie opłat na rynku
polskim do opłat w innych krajach, celowe byłoby wprowadzenie
systematycznie publikowanych analiz benchmarkingowych. Analizy powinny prezentować opłaty na polskim rynku na tle opłat w
innych krajach w sposób maksymalnie sprowadzony do porówny-

119

Por. https://www.thetradenews.com/us-exchanges-win-appeal-on-sec-market-data-fee-ruling/

Por. ESMA, MiFID II/MiFIR Review Report No. 1. On the development in prices for pre- and
post-trade data and on the consolidated tape for equity instruments; na str. 18 (Figure 3) jest
porównanie kosztów pokazujące również GPW. (https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/mifid_ii_mifir_review_report_no_1_on_prices_for_market_data_and_the_
equity_ct.pdf; dostęp 20.12.2021).

120
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walności i ujawniać wszystkie istotne czynniki mogące wpływać
na różnice w wysokości opłat między krajami. Należy mieć świadomość, że tego typu analiza zawierać będzie zawsze pewne elementy osądu eksperckiego, który może być dyskusyjny. Proponujemy, aby analizy takie zamawiała KNF lub Ministerstwo Finansów,
a wykonawcami były profesjonalne firmy, którym KNF zapewni dostęp do danych. Wyniki i metodologia analizy benchmarkingowej
powinny być publikowane i poddane publicznej dyskusji. Analizy
takie powinny być wykonywane corocznie przez zmieniających się
wykonawców.
Rekomendacja
Systematyczne publikowanie analiz benchmarkingowych zlecanych przez KNF lub MF
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Załącznik 1. Szacunki skutków dla finansów publicznych rozważanych wariantów przyszłości OFE
Tabela 8. Projekcje dla wariantu prywatyzacji OFE
Rok

2023

2024

2025

2026

2027

2028

„Suwak”

7 047

7 342

7 700

8 162

8 726

9 346

Składki

-3 406

-3 141

-2 871

-2 601

-2 334

Saldo dopływów z OFE do ZUS

3 641

4 202

4 830

5 562

6 392

2029

2030

2023-2030

2031 – 2040

2041 – 2050

2051-2080

Łącznie
2023-2080

9 963

10 537

68 824

110 794

45 169

2 147

226 934

-2 077

-1 830

-1 590

-19 848

-6 376

-228

-0

-26 452

7 269

8 134

8 947

48 976

104 418

44 942

2 147

200 482

Prognoza wartości „suwaka” i składek do OFE w aktualnym stanie prawnym

Wpływ na obciążenia ZUS z tytułu wypłaty emerytur, w przypadku prywatyzacji OFE, gdy 100% członków i aktywów pozostanie w OFE
Oszczędności z tytułu niższych wypłat emerytur

30

91

179

287

414

574

780

1 034

3 388

33 393

71 997

81 542

190 320

Dodatkowe koszty dopłat do emerytur minimalnych*

-5

-15

-30

-49

-73

-103

-143

-194

-612

-7 176

-17 450

-22 487

-47 725

-46 200

-78 200

9 605

56 908

-57 887

Łączne skutki dla finansów publicznych wariantu prywatyzacji OFE, w zależności od tego jaka część aktywów pozostania w OFE
Kolumna 2023 zawiera prognozowaną wartość aktywów wniesioną do ZUS (FRD)
100% w OFE

-3 616

-4 126

-4 681

-5 324

-6 050

-6 799

-7 497

-8 107

75% w OFE

43 958

-4 145

-4 718

-5 383

-6 136

-6 916

-7 656

-8 317

686

-84 754

-4 032

42 144

-45 956

50% w OFE

91 532

-4 164

-4 755

-5 443

-6 221

-7 034

-7 815

-8 527

47 572

-91 309

-17 668

27 381

-34 024

35% w OFE

120 076

-4 175

-4 778

-5 478

-6 273

-7 105

-7 911

-8 653

75 704

-95 241

-25 850

18 522

-26 865

Źródło: obliczenia własne
Założenia: wzrost płac 3% rocznie, stopa zwrotu z inwestycji (wzrost jednostki) 5% rocznie, stopa dyskonta 5% rocznie
Wykorzystano projekcję niezdyskontowanych wartości suwaka, składek i oszczędności z tytułu niższych wypłat emerytur, którą opracował S. Ożóg (Nationale Nederlanden)
Dodatkowe koszty dopłat do emerytur minimalnych oszacowano wykorzystując prognozę odsetka emerytów, których emerytura nie przekroczy emerytury minimalnej, zawartą w prezentacji Joanny Tyrowicz, „Wiek emerytalny a system emerytalny, rynek pracy i gospodarka”,
(167) Seminarium mBank – CASE, (29 października) 2020, https://www.case-research.eu/files/?id_plik=6553 (Dostęp 13 grudnia 2021). Przyjęto, iż w 2023 roku 40% osób przechodzących na emeryturę otrzyma emeryturę minimalną i że będą one posiadać aktywa licząc
na osobę w wysokości 40% średniej, w wyniku czego dopłata będzie wynosić 16% kwoty zaoszczędzonej na wypłacie emerytur. Przyjęto, że w 2055 roku i później 70% osób przechodzących na emeryturę będzie pobierać emeryturę minimalną i że będą one posiadać
aktywa licząc na osobę w wysokości 50% średniej, w wyniku czego dopłata będzie wynosić 35% kwoty zaoszczędzonej na wypłacie emerytur. Dla lat pomiędzy 2023 i 2055 założono liniowy wzrost dopłat liczonych jako procent oszczędności na wypłacanych emeryturach.

Tabela 9. Projekcje dla wariantu przewidującego opcję przekierowania „suwaka” do PPK
Rok

2023

2024

2025

2026

2027

2028

50% do PPK

-3 512

-3 636

-3 777

-3 960

-4 186

-4 434

35% do PPK

-2 459

-2 545

-2 644

-2 772

-2 930

10% do PPK

-702

-727

-755

-792

-837

2029

2030

2023-2030

2031 – 2040

2041 – 2050

2051-2080

Łącznie
2023-2080

-4 668

-4 861

-33 033

-42 568

7 208

37 466

-30 926

-3 104

-3 268

-3 403

-23 123

-29 797

5 046

26 227

-21 648

-887

-934

-972

-6 607

-8 514

1 442

7 493

-6 185

Prognoza wartości „suwaka” i składek do OFE w aktualnym stanie prawnym

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z tabeli 8.

Capital Strategy to założona w 2008 roku niezależna firma doradcza świadcząca usługi doradztwa strategicznego i finansowego
dla sektora prywatnego i publicznego, a także organizacji pozarządowych. Główne obszary działalności spółki to doradztwo strategiczne, analizy i opinie ekonomiczne, strukturyzowanie i pozyskiwanie finansowania, transakcje zakupu i sprzedaży firm (M&A).
Działalność firmy stanowi kontynuację i rozwinięcie działalności
doradczej prowadzonej przez Stefana Kawalca począwszy od
roku 2006. Firma współpracuje z najwyższej klasy specjalistami
z poszczególnych branż gospodarki oraz ekspertami w zakresie
ekonomii, finansów i prawa.
www.capitalstrategy.pl

Klub Jagielloński to niepartyjne stowarzyszenie łączące społeczników, ekspertów, publicystów i naukowców młodego pokolenia działających wspólnie na rzecz dobra wspólnego. Pracujemy
na rzecz sprawnego państwa i podmiotowości obywateli.
Eksperci i współpracownicy Klubu Jagiellońskiego przygotowują
opinie, analizy i eseje, które przeczytać można na www.klubjagiellonski.pl i w internetowym czasopiśmie idei „Pressje”. Znaleźć
można tam komentarze dotyczące bieżących wydarzeń, ale też tematów, na które brak miejsca w głównym nurcie debaty.
Jeżeli spodobał Ci się niniejszy raport, dołącz do grona darczyńców Klubu Jagiellońskiego!
Możliwości wsparcia:
• bezpośrednia wpłata na konto Klubu Jagiellońskiego:
47 1020 2892 0000 5102 0582 9454 (PKO BP S.A.) tytułem:
„Darowizna na cele statutowe”
• przekazanie 1% podatku na rzecz Klubu Jagiellońskiego –
nr KRS 0000128315
• wpłata w formie darowizny przez stronę www.klubjagiellonski.
pl/wesprzyj-nas za pomocą:
– przelewu ze strony banku
– karty płatniczej
– aplikacji BLIK
– portfela elektronicznego
Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Zasady współpracy

Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego podejmuje współpracę z
podmiotami zewnętrznymi w zakresie rzetelnego opracowania zagadnień wskazanych przez instytucje publiczne oraz przedsiębiorców. Podejmowane przez nas działania badawcze oraz tworzone
ekspertyzy opierają się na pracy kolegialnej. Łączymy doświadczenia przedstawicieli nauki, administracji oraz biznesu.
Jednocześnie informujemy, że wszelkie działania we współpracy z
podmiotami zewnętrznymi muszą być zgodne z „5 zasadami niezależności eksperckiej Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego”:

Misyjność
Klub Jagielloński, w tym Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego,
prowadzi działalność na rzecz zmiany prawa poprzez uczestnictwo w konsultacjach publicznych, udział w posiedzeniach komisji
Sejmu i Senatu, kierowanie petycji do organów władzy publicznej
oraz udział w innych formach konsultowania rozwiązań prawnych
organizowanych przez instytucje publiczne, polityków i organizacje obywatelskie. Działalność ta ma charakter misyjny, jest prowadzona zgodnie z zasadą prymatu dobra wspólnego i finansowana
ze środków własnych stowarzyszenia. Zdecydowana większość
publikowanych przez nas materiałów ma charakter misyjny. Każdorazowo, jeżeli materiał powstał we współpracy z partnerem
zewnętrznym lub został sfinansowany ze środków innych niż
środki własne Klubu Jagiellońskiego, jest to wyraźnie zaznaczone
w jego treści.

Niezależność
Warunkiem podjęcia współpracy doradczej z podmiotami rynkowymi jest zagwarantowana w umowie pomiędzy stronami niezależność badawcza. Nie dopuszczamy sytuacji, w której publikujemy materiał lub opracowujemy analizę pod tezy opracowane
„na zewnątrz”.

Przejrzystość
Warunkiem podjęcia współpracy doradczej z podmiotami rynkowymi jest zagwarantowanie w umowie pomiędzy stronami pełnej
transparentności zasad współpracy. Opracowany we współpracy
z zewnętrznym partnerem materiał oznaczony jest na stronie tytułowej nazwą i logo partnera. Informacja o partnerstwie zawarta
jest również w ewentualnych materiałach dla mediów.

Samoograniczenie
Podjęcie przez stowarzyszenie lub należącą do niego spółkę
współpracy z podmiotami rynkowymi w zakresie opracowania
analiz, ekspertyz, raportów czy projektów aktów prawnych wyklucza dalsze zaangażowanie Klubu Jagiellońskiego w proces stanowienia prawa w obszarze bezpośrednio związanym z tematem
współpracy na co najmniej 12 miesięcy od publikacji materiału
powstałego w partnerstwie. Eksperci CAKJ, którzy uczestniczą
w procesie stanowienia prawa, a za pośrednictwem CA lub indywidualnie wykonywali zlecenia na zamówienie podmiotów rynkowych, zobowiązani są do uprzedniego, każdorazowego i publicznego przedstawienia tej informacji (np. w stanowisku wysyłanym
w ramach konsultacji publicznych lub w informacji do władz odpowiedniej komisji parlamentarnej).

Odpowiedzialność
W ramach współpracy z partnerami rynkowymi CAKJ nie pośredniczy w kontaktach pomiędzy ich przedstawicielami a politykami
i urzędnikami. Do udziału w spotkaniach promocyjnych i dyskusyjnych wokół materiałów powstałych w partnerstwie z podmiotami
rynkowymi, a zawierających rekomendacje legislacyjne, CAKJ nie
zaprasza imiennie zawodowych polityków ani urzędników. Klub
Jagielloński, w ramach działalności statutowej, organizuje rożnego rodzaju debaty, spotkania i seminaria z udziałem przedstawicieli rożnych obszarów życia publicznego, w tym osób ze świata
biznesu i polityki. Spotkania tego rodzaju, gdy dotyczą zagadnień regulacyjnych i pokrewnych, zawsze mają charakter misyjny
i finansowane są wyłącznie ze środków własnych stowarzyszenia.

Kontakt w sprawie
współpracy:
Stefan Kawalec
Prezes Capital Strategy
tel. 601 293 985
skawalec@capitalstrategy.pl
www.capitalstrategy.pl
Paweł Musiałek
Dyrektor CAKJ,
członek zarządu Klubu Jagiellońskiego
tel: 792 302 130
pawel.musialek@klubjagiellonski.pl
www.klubjagiellonski.pl

