
S�����������

W niniejszym artykule przedstawiono pokrótce g ówne przyczyny wiatowego 

kryzysu Þ nansowego w Stanach Zjednoczonych i jego wp yw na gospodark  Polski, 

a w szczególno ci na rynek funduszy inwestycyjnych. Polska gospodarka kryzys wia-

towy z roku 2007 najbardziej odczu a w roku 2009. Jednak rynek Þ nansowy, zwi zany 

z funduszami inwestycyjnym, zareagowa  natychmiast.

S owa kluczowe: kryzys Þ nansowy, fundusz inwestycyjny

Wprowadzenie 

Poj cie „kryzys wiatowy” i tematy z nim zwi zane od 2007 r. towa-

rzysz  nam niemal codziennie. Bardzo cz sto pojawiaj  si  w mediach, 

nie tylko polskich, ale równie  zagranicznych. Okre lenie to nagminnie 

wykorzystywane jest przez polityków z ca ego wiata w tzw. rozgrywkach 

politycznych. S owa: „kryzys”, „za amanie”, „spadek”, „spowolnienie” 

odmieniane s  przez wszystkie przypadki i s  na ustach wszystkich ludzi – 

niezale nie od ich wieku, wykszta cenia czy zajmowanej pozycji. 

Pojawiaj  si  wi c pytania, m.in. dlaczego za amanie na rynku nieru-

chomo ci w Stanach Zjednoczonych wp yn o tak destrukcyjnie na gospo-

darki ca ego wiata? Dlaczego, pomimo wielu kryzysów, które wyst pi y 

w ró nych pa stwach po drugiej wojnie wiatowej, nie by o takiego prze-

ra enia w ród ludzi – a w szczególno ci w ród polityków i nie przenios y 
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si  one na gospodarki pozosta ych pa stw? Swoje kryzysy gospodarcze 

prze ywa y przecie  m.in. Szwecja, Irlandia, Norwegia, kraje Azji Po u-

dniowo-wschodniej, Rosja. 

W artykule przedstawione zostan  przyczyny kryzysu wiatowego, 

szczególnie jego pocz tki w Stanach Zjednoczonych oraz jego wp yw m.in. 

na gospodark  Polski w szczególno ci w odniesieniu do rozwoju i konku-

rencyjno ci funduszy inwestycyjnych.

Kryzys na wiatowych rynkach Þ nansowych 

Kiedy na ustach ludzi z ca ego wiata pojawia si  s owo „kryzys”, ro-

dz  si  od razu pytania – kiedy si  on rozpocz  i jakie by y przyczyny jego 

powstania. Tylu, ilu jest ludzi, a w szczególno ci tylu, ilu jest redaktorów 

gazet, naukowców i polityków, tyle jest opinii. Nie ma jednak w tpliwo ci 

co do tego, e wszystko rozpocz o si  po za amaniu na rynku nierucho-

mo ci w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego wi c to za amanie wywo a-

o kryzys wiatowy? Na to pytanie trafnej odpowiedzi udzieli  profesor 

Leszek Balcerowicz1: „ten kryzys jest wiatowy w tym sensie, e dotkn  

ka dego, cho  w ró nym stopniu, dlatego e rozpocz  si  w kraju o naj-

wi kszej zdecydowanie gospodarce, czyli w Stanach Zjednoczonych”. 

Gospodarka USA jest bardzo mocno sprz ona z gospodarkami innych 

krajów rozwini tych – gospodarkami Europy Zachodniej, Japonii. Gospo-

darki tych krajów stanowi  przewa aj c  cz  gospodarki wiatowej. 

Od roku 2007 do dzisiaj nie ma (prawdopodobnie) adnego kraju roz-

wini tego, który nie odczu by pewnego spadku czy za amania w gospo-

darce swojego kraju (por. dane w tab. 1). Wi kszo  pa stw skutki wiato-

wego kryzysu najbardziej odczu o w 2009 r. 

 1 Wyk ad profesora Leszka Balcerowicza z dnia 19 maja 2009 r. w Auditorium Maximum na 
Uniwersytecie Warszawskim pt. „ wiatowy kryzys Þ nansowy – przyczyny, skutki, wnioski”.
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Tab. 1. Produkt krajowy brutto w wybranych krajach w latach 2005–2011 wed ug parytetu 
si y nabywczej na 1 mieszka ca (ceny bie ce) – w dolarach mi dzynarodowych

Kraj 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Australia 32719 34 325 36 288 37 290 39 040 37 648 39 438

Austria 33 626 36 583 38 074 39 783 38 828 40 026 42 225

Chiny 4 115 4 760 5 564 6 202 6 810 7 565 8 466

Dania 33 193 36 047 37 713 39 830 38 295 40 183 40 983

Francja 29 453 31 315 33 025 34 041 33 549 34 124 34 993

Grecja 24 348 26 803 27 709 29 568 29 384 28 423 26 948

Irlandia 38 896 42 530 45 506 42 741 39 836 40 485 41 543

Japonia 30 441 31 800 33 370 33 589 32 107 33 946 34 294

Niemcy 31 115 33 547 35 557 37 119 36 040 37 421 39 211

Norwegia 47 626 53 849 55 837 61 342 54 694 57 259 61 882

Polska 13 784 15 073 16 757 18 019 18 927 19 909 21 310

Rosja 11 853 14 950 16 743 20 276 18 891 19 965 21 248

Stany 
Zjednoczone

42 516 44 623 46 349 46 760 45 192 46 702 48 442

Wielka 
Brytania

32 738 34 992 35 735 35 885 34 476 35 704 35 494

W ochy 28 280 30 399 32 056 33 372 32 250 31 911 32 928

WIAT 8 796 9 515 10 184 10 647 10 563 11 056 11 640

ród o: opracowanie w asne na podstawie G ównego Urz du Statystycznego http://www.stat.gov.pl/
gus/5840_11293_PLK_HTML.htm – wed ug aktualizacji na dzie  26 wrze nia 2012 r.

Polityka gospodarcza prowadzona w Stanach Zjednoczonych wywo a a 

fatalne skutki na gospodarkach innych krajów – co do tego nie ma adnych 

w tpliwo ci. Nale y wi c spróbowa  wyja ni , jakie dzia ania prowadzone 

w tym kraju by y przyczyn  tego za amania. Analizuj c wypowiedzi ludzi 

nauki z ró nych dziedzin, mo na zaobserwowa , e najcz ciej pojawiaj  

si  trzy g ówne przyczyny takiego stanu, mianowicie: 

1) zbyt lu na polityka pieni na Banku Centralnego Stanów Zjedno-

czonych, czyli FED-u (ang. Federal Reserve);

2) presja polityczna na udzielanie kredytów osobom o niewystarczaj -

cej zdolno ci kredytowej;

3) istnienie quasi-prywatnych Þ rm zabezpieczaj cych ryzykowne kredyty.
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Wszystkie wskazane powy ej przyczyny s  ze sob  do  silnie zwi za-

ne. FED, System Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych, jest instytucj  

sprawuj c  nadzór nad bankami i prowadz c  polityk  pieni n  w tym kra-

ju. W ramach tej polityki ustala on m.in. wysoko  stóp procentowych. Ju  

w roku 2000 mo na by o zauwa y  jedne z pierwszych oznak niepokoj cej 

sytuacji w USA. Na gie dzie ameryka skiej wyst pi o za amanie spowodowa-

ne nadmiernym przeszacowaniem Þ rm z bran y technologicznej i tym samym 

zahamowanie wzrostu gospodarczego. FED zastosowa  wówczas polityk , 

w ramach której sukcesywnie obni a  stopy procentowe, a  do poziomu oko o 

1% w 2003 r. W tym okresie inß acja nie wzros a, ale swoim poziomem prze-

wy sza a wysoko  stóp procentowych. Nast pi a wi c w ród ludzi naturalna 

reakcja poszukiwana optymalnych inwestycji, które nie spowoduj  utraty po-

siadanego przez nich kapita u. Pieni dze zacz to wówczas lokowa  w akty-

wa, czyli w papiery warto ciowe oraz przede wszystkim w nieruchomo ci. 

Kredyty hipoteczne by y bardzo op acalne, poniewa  stopy procentowe by y 

na bardzo niskim poziomie, w zwi zku z tym do zaci gania zobowi za  nama-

wiano osoby o stosunkowo niskich dochodach. To z kolei by o bardzo mocno 

zwi zane z popularn  w Stanach Zjednoczonych ide , zgodnie z któr  „ka dy 

niezale nie od dochodu powinien mie  dom czy mieszkanie”. Osoby, które nie 

mia y zdolno ci kredytowej, otrzymywa y wówczas tzw. niestandardowe kre-

dyty mieszkaniowe (ang. subprime mortgage). Ryzyko takich kredytów by o 

bardzo du e, ale udzielano ich ze wzgl du na presj  polityczn . By  to wynik 

propagowanej przez Billa Clintona polityki. Mi dzy innymi w a nie z powo-

du tych presji dwie Þ rmy wpierane ze rodków pa stwowych: Federal Natio-

nal Mortgage Assosiation (Fannie Mae) oraz Federal Home Loan Mortgage 

Corporation (Freddie Mac), zapewni y gwarancj  tak ryzykownych kredytów. 

Zadaniem tych Þ rm by o kupowanie papierów warto ciowych opartych na 

kredytach mieszkaniowych po to, eby obni a  ich ceny. Równie  kilka zmian 

w kierunku liberalizacji przepisów zwi zanych z polityk  kredytow  przepro-

wadzi  nast pny prezydent USA, George W. Bush. 

Spirala zaci gania kredytów i zakupu nieruchomo ci rozkr ci a si  na 

dobre. Wraz ze wzrostem liczby zaci ganych kredytów zacz y wzrasta  

równie  ceny nieruchomo ci. Cz  osób próbowa a zarobi  na rosn cych 

cenach mieszka  i domów. Nie zdawa a sobie jednak sprawy z tego, e 

ceny nie mog  wzrasta  w niesko czono .
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W dniu 26 czerwca 2003 r. FED po raz ostatni obni y  stopy procentowe 

i w nast pnych latach powoli podnosi  ich wysoko . Wzrasta y wi c zo-

bowi zania odsetkowe. Osoby o niewystarczaj cych dochodach nie mia y 

mo liwo ci sp acania zaci gni tych zobowi za . Banki w ramach zabez-

piecze  stawa y si  w a cicielami coraz wi kszej liczby nieruchomo ci. 

Wzros a wi c poda  nieruchomo ci, przy malej cym popycie. Naturalne 

sta o si , e ceny nieruchomo ci zacz y spada , a tym samym nie pokry-

wa y warto ci zaci gni tych na nie kredytów. 

Taka sytuacja doprowadzi a do znacznej recesji w bran y deweloper-

sko-budowlanej. Zubo a y rodziny ameryka skie, a tym samym w znacz -

cym stopniu zmala a konsumpcja w tym kraju. Zacz a si  panika, któ-

ra znalaz a odzwierciedlenie m.in. w wyprzeda y akcji Þ rm zwi zanych 

z bran  budowlan , a w konsekwencji nast pi  spadek ich warto ci na 

gie dzie ameryka skiej. Spad y indeksy ameryka skiej gie dy papierów 

warto ciowych, jak równie  innych gie d wiatowych.

W lipcu 2007 r. upad y dwa fundusze inwestycyjne banku Bear Stearns 

i w zwi zku z tym ogromne straty ponios y osoby i Þ rmy maj ce uloko-

wany tam kapita . Na pocz tku 2008 r. dokapitalizowanych zosta o kilka 

kolejnych banków, aby zapobiec fali bankructw i upadków kolejnych Þ rm. 

Jednak mimo wszystko jeszcze kilka z nich upad o. 

Przedstawione powy ej i omówione bardzo ogólnie przyczyny wyst -

pienia zapa ci na rynku nieruchomo ci w Stanach Zjednoczonych wywar y 

ogromny wp yw na gospodarki innych krajów – w szczególno ci na Uni  

Europejsk . W momencie obni ania przez FED stóp procentowych wywo-

ywana by a presja medialna, polityczna na inne kraje, aby post powa y 

w podobny sposób. Je eli inne kraje nie obni y yby stóp procentowych, 

to kapita  przep ywa by tam, gdzie s  one wy sze, a tym samym nast pi a-

by aprecjacja, która i tak wymusi aby obni k  stóp. Ponadto wiele krajów 

zainwestowa o w papiery warto ciowe Stanów Zjednoczonych, patrz c na 

polityk  tego kraju i licz c na zyski, ale aktywa te bardzo szybko straci y 

na warto ci, a tym samym stracili wszyscy inwestorzy. Takich inwestycji 

dokona y m.in. koleje austriackie, zarz dy miast norweskich, banki Szwaj-

carii, banki brytyjskie.
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Kryzys Þ nansowy w Polsce 

W Polsce kryzys Þ nansowy pocz tkowo nie by  odczuwalny. Kieruj c 

si  s owami Leszka Balcerowicza, Polska okaza a si  krajem „zdrowo za-

cofanym”. Na du e ograniczenie skutków kryzysu Þ nansowego w Polsce 

mia y wp yw nast puj ce czynniki:

1) wolniejszy ni  w innych krajach wzrost udzielanych kredytów, 

2) stosunkowo niedu a rola handlu zagranicznego w porównaniu do 

innych krajów,

3) nierozpowszechniony mechanizm „sztucznego pobudzania” go-

spodarki,

4) nieinwestowanie w ameryka skie papiery warto ciowe powi zane 

z kredytami hipotecznymi w tym kraju.

Po tym, jak w Stanach Zjednoczonych obni ano stopy procentowe, zacz to 

si  równie  w Polsce zastanawia , czy nie pój  t  drog . Na szcz cie – jak si  

pó niej okaza o – Rada Polityki Pieni nej stosowa a o wiele ostro niejsz  po-

lityk  pieni n . Ponadto Komisja Nadzoru Finansowego nie podda a si  naci-

skom ze strony w adz pa stwowych i nie dopu ci a do wytworzenia w Polsce 

kredytów typu subprime, które sta y si  g ównym zagro eniem dla polityki 

Stanów Zjednoczonych. G ównym gwarantem tego bezpiecze stwa w Polsce 

by a „Rekomendacja S”2. Wszystkie te regulacje powsta y, poniewa  ryzyko 

zwi zane z portfelem kredytowym jest wysokie i mo e mie  ogromny wp yw 

na kondycj  Þ nansow  banku. Portfele kredytowe w zdecydowanej wi kszo-

ci (pod wzgl dem warto ci udzielanych kredytów) dotycz  Þ nansowania nie-

ruchomo ci, a ryzyko z nimi zwi zane zabezpieczane jest przede wszystkim 

hipotek . Nale y pami ta , e jednym z podstawowych obszarów dzia alno ci 

wi kszo ci banków jest w a nie kredytowanie Þ nansuj ce zakup czy rozbudo-

wy nieruchomo ci. Struktura portfela kredytowego ró ni si  pomi dzy ban-

kami oferuj cym taki produkt, w zale no ci od ich wielko ci, do wiadczenia, 

zgromadzonych aktywów itp. 

W Polsce nie post powano zgodnie z has em socjalistycznym g oszo-

nym w Stanach Zjednoczonych – „ka dy musi mie  dom lub mieszkanie” 

– ale mimo wszystko w latach 1998–2013 mo na zaobserwowa  okresy, 

 2 http://www.knf.gov.pl/Images/Rekomendacja_S.pdf, data dost pu: 1 maja 2013 r.
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w których stopy procentowe bardzo szybko spada y (por. tab. 2). Najszyb-

szy spadek w ci gu roku zanotowano w latach 1998–1999, gdzie wysoko  

stopy procentowej spad a o 11 punktów procentowych. W roku 2003, który 

by  rokiem drastycznych obni ek stóp procentowych w Stanach Zjedno-

czonych, w Polsce wysoko  stopy referencyjnej kszta towa a si  na po-

ziomie oko o 6%. Nawet je eli nast powa o obni enie wysoko ci tej stopy 

czy jej podwy szenie w nast pnych okresach, to zmiany te odbywa y si  co 

0,25–0,5 punktu procentowego i nie by y tak drastyczne jak w USA. 

Tab. 2. Zmiany wysoko ci stopy referencyjnej w Polsce w latach 1998–2013

Zmiana Okres
Wysoko

stopy referencyjnej (%)

Spadek 26 lutego 1998 r. – 20 wrze nia 1991 r. 24,00–13,00

Wzrost 21 wrze nia 1991 r. – 1 marca 2001 r. 14,00–19,00

Spadek 1 marca 2001 r. – 25 kwietnia 2007 r. 18,00–4,00

Wzrost 26 czerwca 2007 r. – 26 listopada 2008 r. 4,25–6,00

Spadek 27 listopada 2008 r. – 19 stycznia 2011 r. 5,75–3,50

Wzrost 20 stycznia 2011 r. – 7 listopada 2012 r. 3,75–4,75

Spadek 8 listopada 2012 r. – 9 maja 2013 r. 4,50–3,00

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych Narodowego Banku Polskiego – stan na 10 maja 2013 r.

W Polsce, w lad za Stanami Zjednoczonymi i innymi krajami zachod-

nimi, zauwa alny by  wzrost liczby udzielanych kredytów hipotecznych, 

Þ nansuj cych zakup nieruchomo ci, ale nie by  to wzrost tak gwa towny 

jak w innych krajach. Nie ka dy otrzymywa  kredyt, st d nie by o i nie ma 

tak du ej kredytów liczby zobowi za  bez pokrycia w naszym kraju.

Analizuj c sytuacj  dotycz c  wymiany mi dzynarodowej, nale y zauwa-

y , e Polska jest krajem3, w którym handel zagraniczny nie odgrywa tak 

du ej roli w gospodarce, jak np. na Litwie, w otwie czy Estonii. Dlatego te  

w momencie pierwszych oznak za amania si  gospodarki w Stanach Zjed-

noczonych oraz krajach zachodnich Polska gospodarka nie od razu odczu a 

 3 Por. Zagadki wzrostu gospodarczego. Si y nap dowe i kryzysy - analiza porównawcza, red. 
L. Balcerowicz, A. Rzo ca, Warszawa 2010, s. 15.
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drastyczne negatywne skutki tych wp ywów. Oczywi cie by y przedsi bior-

stwa, które musia y ograniczy  swoj  dzia alno  b d  j  zawiesi  czy nawet 

zamkn , ale nie by o to zjawisko masowe. Dokonuj c analizy danych doty-

cz cych wysoko ci obrotów towarowych w handlu zagranicznym (por. tab. 3), 

nale y zauwa y , e Polska jest krajem, który wi cej importuje ni  eksportuje, 

dlatego te  saldo obrotów w latach 2005–2012 by o wielko ci  ujemn . W ba-

danym okresie eksport z roku na rok wzrasta . Tempo wzrostu w roku 2008 

oraz 2009 (w porównaniu do roku poprzedniego) by o nieco ni sze ni  w la-

tach poprzednich i wynosi o oko o 5%. W roku 2009 najmniej (w badanym 

okresie) importowano towarów, jak równie  najmniejszy by  wówczas wzrost 

eksportu, co mo e by  wynikiem przejawów kryzysu wiatowego w Polsce, 

jak równie  prowadzon  polityk  oszcz dno ci wydatków (tzw. zaciskanie 

pasa) w wielu krajach. Jednak porównuj c saldo obrotów, zauwa amy, e wy-

nik dotycz cy obrotów by  wówczas najkorzystniejszy (poza rokiem 2005), 

poniewa  ró nica mi dzy wielko ci  eksportu a importu by a najmniejsza. 

Tab. 3. Obroty towarowe handlu zagranicznego w Polsce w latach 2005–2012 w mln z

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Eksport 288 780 343 799 386 556 405 383 423 242 481 058 558 739 597 096

Import 328 192 394 030 456 828 497 028 463 382 536 220 623 373 638 288

Saldo obrotów -39 411 -50 251 -70 272 -91 645 -40 140 -55 162 -64 634 -41 192

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych G ównego Urz du Statystycznego – stan na 3 kwietnia 2013 r 

Po chwilowym zahamowaniu obrotów towarowych handlu zagranicznego 

w Polsce od roku 2010 ponownie zacz  wzrasta  import towarów. Eksport 

towarów w roku 2012 wzrós  o ponad 41% w stosunku do roku 2009.

Polityka znacznej kontroli wydatków (por. tab. 4) przy jednoczesnym 

wsparciu ze rodków Unii Europejskiej w latach 2008 i 2009 pozwoli a ogra-

niczy  skutki kryzysu Þ nansowego w Polsce. Jest wiele opinii, m.in. wed ug 

raportu OECD, które wskazuj , e dzi ki organizacji EURO 2012 w Polsce 

i na Ukrainie, co jest nierozerwalnie zwi zane z ogromnymi inwestycjami, 

Polska nie odczu a i nie odczuwa tak znacz co negatywnych skutków wia-

towego za amania. Dzi ki temu mo na w kraju zaobserwowa  przede wszyst-

kim w bran y budowlanej rozwój zwi zany z budow  autostrad, przebudow  

dworców kolejowych, lotnisk oraz ca ej infrastruktury hotelarskiej.
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Tab. 4. Dochody i wydatki sektora Þ nansów publicznych 
oraz produkt krajowy brutto (PKD 2007) w Polsce w latach 2005–2011 w mln z

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Dochody ogó em 382 497 420 411 484 853 515 205 539 890 551 099 604 203

Wydatki ogó em 412 131 442 610 483 182 535 838 590 020 635 774 660 082

DeÞ cyt (saldo) -29 634 -22 199 1 671 -20 633 -50 130 - 84 675 -55 879

PKB 983 302 1 060 031 1 176 737 1 275 432 1 344 383 1 416 392 1 528 127

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych Ministerstwa Finansów i G ównego Urz du Statystycznego 
– stan na 3 kwietnia 2013 r.

Nale y pami ta , e w Polsce nie by o tak rozpowszechnionego mecha-

nizmu dotycz cego „sztucznego pobudzania” gospodarki, czyli ogromnych 

wydatków w porównaniu z dochodami, jak np. na W grzech. Wprawdzie 

w roku 2010 by a najwi ksza ró nica mi dzy wydatkami a dochodami, ale 

ju  w roku nast pnym zmala a ona do wielko ci porównywalnych z ro-

kiem 2009. Konsumenci wydawali swoje rodki pieni ne, ale stosunkowo 

mniej ni  w latach poprzednich oraz zgodnie ze swoimi mo liwo ciami. 

Nie zainwestowano równie  ogromnych sum w ameryka skie papiery 

warto ciowe powi zane z kredytami hipotecznymi w tym kraju, tak jak to 

uczyni y m.in. koleje austriackie. Nie by o w zwi zku z tym tak ogrom-

nych strat, jakich dozna y Þ rmy z innych krajów. 

Pojawi y si  natomiast problemy w polskich przedsi biorstwach, zwi -

zane z opcjami walutowymi, ale nie by y one tak znacz ce w skali ca ego 

kraju. Gospodarka Polski na tle innych pa stw oceniana jest w badanym 

okresie pozytywnie.

Rozwój i konkurencyjno  funduszy 

inwestycyjnych w Polsce w latach 2002–2011 

W okresie, w którym wsz dzie naoko o s yszy si  s owo „kryzys”, wie-

lu ludzi zastanawia si , co zrobi  z kapita em, który posiadaj . Nale y pa-

mi ta , e w momentach sytuacji kryzysowych nie wszyscy wiedz , gdzie 

i jak ulokowa  swoje oszcz dno ci, tak aby nie straci  na inwestycjach. 

Kryzys na wiatowych rynkach Þ nansowych...
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Zarówno klient indywidualny, jak równie  instytucjonalny w momencie pod-

j cia decyzji o sposobie lokacji swoich rodków Þ nansowych stoi przed olbrzy-

mim dylematem. Oferta na rynku Þ nansowym jest ogromna: inwestycje w akcje 

konkretnych Þ rm, lokaty bankowe, obligacje skarbowe itp. Jedn  z mo liwo ci 

jest zakup jednostek lub certyÞ katów uczestnictwa funduszu inwestycyjnego. 

Zgodnie z przepisem art. 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 

inwestycyjnych4 „fundusz inwestycyjny jest osob  prawn , której wy cz-

nym przedmiotem dzia alno ci jest lokowanie rodków pieni nych zebra-

nych w drodze publicznego, a w przypadkach okre lonych w ustawie rów-

nie  niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo 

certyÞ katów inwestycyjnych, w okre lone w ustawie papiery warto ciowe, 

instrumenty rynku pieni nego i inne prawa maj tkowe”.

Jednak je li klient zdecyduje si  na tak  w a nie form  alokacji swoich 

rodków pieni nych, sprawa wcale nie jest jeszcze rozstrzygni ta. Towa-

rzystwa Funduszy Inwestycyjnych oferuj  szerok  gam  ró nego rodzaju 

funduszy, których jednostki uczestnictwa mo na zakupi . Oferta jest tak 

ró norodna, e na pewno ka dy jest w stanie wybra  taki produkt, jakiego 

poszukuje i który spe ni jego oczekiwania.

Poza t  podstawow  ofert  bardzo cz sto Towarzystwa maj  inne udo-

godnienia dla swoich klientów, mianowicie oferuj  m.in.:

1) plany systematycznego oszcz dzania,

2) programy rentierskie,

3) plany systematycznego oszcz dzania po czone z dodatkowym 

ubezpieczeniem,

4) mo liwo  konwersji rodków mi dzy funduszami.

Dzi ki planom systematycznego oszcz dzania mo na gromadzi  oszcz d-

no ci na ró ne cele, np. emerytur , pokrycie przysz ych kosztów zwi zanych 

z wykszta ceniem dzieci, zakupem lub budow  domu czy po prostu jako za-

bezpieczenie przysz ych, niezapowiedzianych wydatków. W planach tych za-

zwyczaj klienci deklaruj  wnoszenie sta ych, okresowych wp at, dzi ki czemu 

op aty manipulacyjne s  ni sze. Cz sto plany takie czone s  z ubezpiecze-

niem np. na ycie czy od nast pstw nieszcz liwych wypadków. 

Programy rentierskie umo liwiaj  odkupywanie w konkretnych, ustalonych 

odst pach czasu posiadanych przez klienta jednostek uczestnictwa. Dzi ki ta-

kiej formie oszcz dzania klienci otrzymuj  dodatkowe, regularne dochody.

 4 DzU z dnia 28 czerwca 2004 r. Nr 146, poz. 1546.
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Wracaj c do podstawowej oferty towarzystw inwestycyjnych – jak  

s  fundusze inwestycyjne – nale y podkre li , e jest du o sposobów ich 

kwaliÞ kacji5, dzi ki którym atwiej jest pozna  ich specyÞ kacj . W prak-

tyce najcz ciej klasyÞ kuje si  fundusze wed ug kryterium prawnego oraz 

ekonomicznego (por. rys. 1 oraz rys. 2).

Rys. 1. KlasyÞ kacja funduszy inwestycyjnych wed ug kryterium prawnego

�ród o: opracowanie w asne na podstawie Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.

Rys. 2. KlasyÞ kacja funduszy inwestycyjnych wed ug kryterium ekonomicznego 
– wed ug prowadzonej polityki inwestycyjnej

�ród o: opracowanie w asne na podstawie Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.

 5 Szerzej o funduszach inwestycyjnych mo na znale  na stronie internetowej Izby Zarz dza-
j cych Funduszami i Aktywami: http://www.izfa.pl oraz w literaturze, m.in. K. Gabryelczyk, 
Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywno , Kraków 2006.

Kryzys na wiatowych rynkach Þ nansowych...
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Pierwszy fundusz inwestycyjny powsta  w Polsce w 1992 r. i od tego 

momentu a  do roku 2008 mo na by o zaobserwowa  w kraju coraz wi k-

sze zainteresowanie t  form  alokacji w asnych rodków, zw aszcza e 

wyniki dotycz ce zysków – wypracowywanych przez zdecydowan  wi k-

szo  funduszy – by y bardzo wysokie i tym samym kusz ce. 

Jednak w odniesieniu do rynku pieni nego i kapita owego w Polsce to 

rok 2008 okaza  si  ko cem marze  „o wysokich zyskach” z takiej formy 

oszcz dzania. Mimo e w Polsce nadal notowany by  wzrost gospodarczy, to 

jego tempo zosta o bardzo spowolnione, ale na tle innych pa stw – szczegól-

nie tych Starego Kontynentu – wyniki te by y jednymi z lepszych rezultatów.

Najwa niejsze zmiany dotyczy y sposobu oszcz dzania w ród klien-

tów. To nie fundusze inwestycyjne, ale banki komercyjne okaza y si  naj-

wi kszym beneÞ cjentem. Proponowa y one wówczas swoim klientom co-

raz bardziej atrakcyjne produkty lokacyjne. Oszcz dno ci Polaków zgro-

madzone w bankach wzros y w 2008 r. o 44,2 mld z otych w porównaniu 

z rokiem poprzednim. Do  du ym zainteresowaniem cieszy y si  rów-

nie  obligacje skarbowe, których sprzeda  zwi kszy a6 si  o ponad 30% 

w porównaniu z rokiem 2007. Przyczyni a si  do tego dekoniunktura na 

gie dach papierów warto ciowych – zapocz tkowana latem 2007 r. w Sta-

nach Zjednoczonych. Bardzo szybko od lipca 2007 r. oraz przez prawie 

ca y rok 2008 nap ywa y niepokoj ce informacje z gie d papierów warto-

ciowych na wiecie oraz w Polsce. Indeksy wi kszo ci wiatowych gie d 

zanotowa y wówczas ogromne spadki. W du ym stopniu przyczynili si  

do tych spadków równie  klienci funduszy inwestycyjnych, wyprzedaj c 

posiadane jednostki czy certyÞ katy uczestnictwa. Wzmo ona poda  akcji 

krajowych spó ek notowanych na warszawskiej gie dzie swoje apogeum 

osi gn a ju  w styczniu 2008 r. Wówczas umorzenia jednostek uczestnic-

twa przewy szy y nabycia o ponad 11 mld z otych. 

Bessa na gie dzie poci gn a za sob  nie tylko zmiany dotycz ce bez-

po rednich inwestycji gie dowych (wyprzeda  akcji), ale równie  zmiany 

zwi zane z po rednimi formami lokowania rodków. Najwi cej pieni dzy 

wycofano z funduszy akcyjnych oraz mieszanych. Fundusze inwestycyj-

ne o du ym ryzyku straci y – co jest rzecz  oczywist  – na atrakcyjno-

ci. Oszcz dno ci przenoszono w bezpieczne formy lokacji, czyli przede 

 6  Dane na podstawie www.StructureRetailProducts.com, data dost pu: 1 maja 2013 r.
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wszystkim do banków komercyjnych. W zwi zku z tym aktywa funduszy 

inwestycyjnych przeniesione zosta y w du ej cz ci w a nie tam.

Najwi ksze zmiany mo na zaobserwowa  w strukturze udzia ów po-

szczególnych rodzajów funduszy (spadek w funduszach akcyjnych) oraz 

przede wszystkim w wielko ci aktywów netto (WAN) funduszy inwesty-

cyjnych. Od 1999 r. trwa  coroczny wzrost tej wielko ci. Pod koniec 2002 r.

aktywa netto funduszy inwestycyjnych wynosi y nieco ponad 22 mld z o-

tych, aby w 2007 r. osi gn  poziom ponad 134 mld z otych. Niestety, 

prawie przez ca y rok 2008 wielko  ta zmniejsza a si  – tak jak przeceny 

akcji na warszawskiej gie dzie. 

Tab. 5. Wyniki Þ nansowe funduszy inwestycyjnych w latach 2005–2011

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Liczba funduszy 

inwestycyjnych 

(liczba subfundu-

szy)

199 262 377 313 (226) 364 (249) 416 (292) 484 (328)

Przychody z lokat 2 173 3 158 4 136 4 372 3 586 3 823 5 096

Koszty funduszy 1 237 2 329 4 144 3 110 2 537 2 716 3 363

Zrealizowany 

zysk/strata ze 

zbycia lokat

1 200 1 980 6 171 -5 722 - 5 656 2 784 720

Wzrost/spadek 

niezrealizowanego 

zysku/straty 

z wyceny lokat

3 018 8 352 -3 988 -15 651 21 841 6 989 -10 670

Aktywa ogó em 63 529 101 586 140 439 83 722 104 429 130 401 124 578

Aktywa netto 

(WAN)
60 998 97 764 134 678 78 044 96 868 118 304 117 466

Udzia a FI wyka-

zuj cych zysk w %
91,8 81,5 60,5 33,0 71,4 75,0 74,0

a Liczby funduszy inwestycyjnych wykazuj cych zysk Þ nansowy netto w liczbie funduszy inwesty-

cyjnych ogó em.

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych Komisji Nadzoru Finansowego i G ównego Urz du Finanso-
wego – stan na 30 sierpnia 2012 r.
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Po tym okresie znów WAN zacz a rosn  (por. tab. 5 oraz tab. 6), ale 

i tak te warto ci w okresie porówna  s  ni sze ni  w roku 2007. Spadek 

warto ci aktywów netto spowodowany by  przede wszystkim spadkiem 

warto ci akcji, w które inwestowa  dany fundusz. Po spadkach indeksów 

na wiatowych gie dach w roku 2007 i 2008 panika zwi zana z utrat  gro-

madzonych rodków pieni nych by a ogromna. Rozpocz a si  lawina 

rekordowych ilo ci jednostek i certyÞ katów uczestnictwa wystawionych 

do odkupienia. To równie  mia o ogromny wp yw na wyniki funduszy in-

westycyjnych. Dopiero pod koniec 2008 r. saldo naby  i umorze  okaza o 

si  wielko ci  dodatni , jednak spowodowane by o ono w du ej mierze 

poprzez jednorazowe operacje na aktywach pomi dzy instytucjami Þ nan-

sowymi zarz dzaj cymi aktywami wewn trz jednej grupy kapita owej7.

Tab. 6. Wyniki Þ nansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych w latach 2005–2011

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Liczba towarzystw funduszy 

inwestycyjnych
21 24 29 37 41 47 49

Przychody ogó em 1364 2563 4483 2650 1893 2383 2375

Koszty ogó em 1137 2035 3465 2070 1527 1940 1952

Wynik Þ nansowy netto 227 528 1018 580 365 443 424

Aktywa ogó em 894 1461 2207 1559 1343 1466 1535

Udzia a TFI wykazuj cych zysk 78,3 76,9 78,8 64,1 67,4 70,0 82,0

a Liczby towarzystw inwestycyjnych wykazuj cych zysk Þ nansowy netto w liczbie towarzystw in-

westycyjnych ogó em.

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych Komisji Nadzoru Finansowego i G ównego Urz du Finanso-
wego – stan na 30 sierpnia 2012 r.

Podsumowanie 

Po bardzo z ym roku 2008 na rynkach Þ nansowych sytuacja w wielu kra-

jach zaczyna si  uspokaja . Wszelkie negatywne zmiany gospodarcze, które 

 7 Por. Raport Izby Zarz dzaj cych Funduszami Inwestycyjnymi – Rynek funduszy inwestycyj-
nych w Polsce w 2008 r.
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by y przede wszystkim reakcj  na kryzys na rynku nieruchomo ci w Stanach 

Zjednoczonych, powoli si  stabilizuj . Konsumenci odzyskuj  wiar  w mo -

liwo  powierzania swoich oszcz dno ci osobom b d  instytucjom, które 

maj  do wiadczenie w tego typu dzia alno ci. „Nie przetrzymuj ” ju  swo-

ich zasobów pieni nych, tylko staraj  si  inwestowa . Tak  reakcj  mo na 

obserwowa  równie  w Polsce. Przejawia si  ona m.in. w tym, e zaintere-

sowanie funduszami inwestycyjnymi znów zaczyna wzrasta . Nale y jednak 

zwróci  uwag , e aktywa funduszy inwestycyjnych nie osi gn y do dzi  

(pierwszy kwarta  2013 r.) tak dobrych wyników jak w pierwszej po owie 

2007 r., czyli przed rozlewem wiatowego kryzysu. 

Rok 2010 by  czasem, w którym sytuacja na polskim rynku Þ nansowym 

powoli zacz a si  uspokaja . W 2011 r. mo na by o zaobserwowa  pewne-

go rodzaju niepokoje w ród inwestorów. Ta chwila zawahania nie wp yn -

a na drastyczne zmiany na rynku Þ nansowym, a w szczególno ci na rynku 

funduszy inwestycyjnych – by a ona jednak przejawem pewnej ostro no ci 

inwestorów. Osi gni te wówczas wyniki Þ nansowe towarzystw funduszy 

inwestycyjnych by y bardzo zbli one do wyników z 2010 r. (por. tab. 6). 

Pierwsze wyniki za rok 2012 pokazuj , e fundusze inwestycyjne znów 

staj  si  coraz bardziej powszechn  form  alokacji rodków. Trzeba jednak 

zaznaczy , e cho  do  ch tnie inwestorzy wybieraj  t  form  alokacji 

w asnych aktywów, to decyzj  podejmuj  z wi ksz  rozwag  i ostro no-

ci . Bardzo popularne – szczególnie w 2007 r. – fundusze akcyjne od 

roku 2009 nie s  ju  tak atrakcyjne dla inwestorów. Wynika to zapewne 

z faktu, e inwestorzy – z uwagi na niepewn  sytuacj  gospodarcz  i ci -

g e „uwypuklanie i straszenie” kryzysem Þ nansowym i jego skutkami – 

zainteresowani s  mniej ryzykownymi formami alokacji. Coraz wi ksz  

popularno ci  ciesz  si  fundusze zrównowa one oraz stabilnego wzrostu. 

Inwestorzy s  mniej sk onni do ryzyka, ni  mo na to by o zaobserwowa  

przed fal  kryzysu.

Jednym z g ównych czynników wzrostu warto ci aktywów netto by  

w 2012 r. wzrost warto ci instrumentów Þ nansowych znajduj cych si  

w ich portfelach. A to z kolei wywo ane by o i jest wzrostami indeksów 

na wiatowych gie dach papierów warto ciowych i jednoczesn  „popraw  

nastrojów” na warszawskim parkiecie.

Kryzys na wiatowych rynkach Þ nansowych...
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Abstract

In herein article presents the main reasons for the worldwide Þ nancial crisis in the 

United States of America and its inß uence on the economy of Poland. In particular, the 

impact of the crisis on the investment funds’ market in Poland. The Polish economy was 

mainly hit by the 2007 crisis in 2009. The reaction of the Þ nancial market, related to the 

investment funds, was immediate.
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