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Rekomendacja Europejskiego Kongresu Finansowego 2017 

Rynek Kapitałowy jako ważny element realizacji Strategii 

Odpowiedzialnego Rozwoju 

 

Rekomendacje 

1. Nadanie wysokiego priorytetu realizacji „Programowi Budowy Kapitału” w ramach „Strategii 

na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” w celu jednoczesnego uruchomienia całego 

zintegrowanego pakietu działań od 1.01.2018 roku oraz zwiększenia jego skuteczności w 

przyciąganiu kapitału prywatnego. 

Główne czynniki sukcesu tego programu to: 

a. przeniesienie środków zgromadzonych w  OFE do IKZE i nadanie im prywatnego statusu; 

b. dopuszczenie do obsługi podmiotów rynkowych od momentu uruchomienia Pracowniczych 
Planów Kapitałowych (PPK); 

c. zagwarantowanie niskich limitów całkowitych kosztów zarządzania aktywami zgromadzonymi 
w różnych rodzajach programów emerytalnych; 

d. wprowadzenie zachęt podatkowych do oszczędzania długoterminowego; 

e. przygotowanie we współpracy z rynkiem programu marketingowo-edukacyjnego, 
zwiększającego szanse na przyciągnięcie prywatnego kapitału do III dobrowolnego filaru 
emerytalnego. 

2. Określenie ram organizacyjnych w zakresie opracowania i operacjonalizacji strategii dla 
rozwoju rynku kapitałowego w Polsce poprzez: 
a. wydzielenie w ramach Ministerstwa Rozwoju jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za 

operacjonalizację strategii;  

b. ukonstytuowanie Komitetu Sterującego oraz grup eksperckich składających się z 
przedstawicieli kluczowych uczestników rynku kapitałowego, pod nadzorem wydzielonej 
jednostki organizacyjnej w ramach Ministerstwa Rozwoju.  

3. Zniesienie barier prawnych, w tym podatkowych, w celu umożliwienia plasowania przez 
polskich emitentów emisji euroobligacji do inwestorów zagranicznych (na wzór rozwiązań dla 
hipotecznych listów zastawnych) z wykorzystaniem polskiej infrastruktury powiązanej z 
międzynarodowymi depozytami papierów wartościowych, w celu budowy rynku euroobligacji 
na GPW. 

4. Powołanie zespołów roboczych w ramach Ministerstwa Finansów, KNF oraz uczestników rynku 
finansowego do identyfikacji i systematycznego znoszenia barier i ograniczeń regulacyjnych w 
prawie polskim w celu:  

a. obniżenia regulacyjnych kosztów działania polskich firm inwestycyjnych: 

 przegląd regulacji krajowych pod kątem możliwości ich uelastycznienia, w szczególności 
w zakresie zniesienia dyskryminacyjnych warunków prowadzenia działalności na rynku 
polskim przez podmioty polskie względem „paszportowanych” zagranicznych 
pośredników (między innymi: zasady outsourcingu, sankcje administracyjne, 
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uproszczenie procedur administracyjnych w zakresie szybszej możliwości wdrażania 
nowych produktów finansowych),  

 określenie polityki dla polskiego regulatora w zakresie wdrażania „zasady 
proporcjonalności” oraz zasady „T + 0” przy tworzeniu i implementacji regulacji unijnych 
do polskiego porządku prawnego,  z uwzględnieniem specyfiki rynku polskiego,  

 wdrożenie nowego modelu służącego do oceny skutków regulacji (OSR) w zakresie 
całościowego wpływu tych regulacji na uczestników polskiego rynku kapitałowego; 

b. stymulowania rozwoju rynku obligacji korporacyjnych:  

 modyfikacja ustawy o obligacjach, m.in uelastycznienie możliwości zmiany warunków 
emisji, minimalizacja dla inwestorów negatywnego efektu niewywiązywania się emitenta 
z zobowiązań wynikających z obligacji (default), karanie osób, które  podejmują działania 
na szkodę obligatariuszy,  

 wprowadzenie nowych lub uelastycznienie istniejących form reprezentacji obligatariuszy 
(bank reprezentant, inny przedstawiciel obligatariuszy, zgromadzenie obligatariuszy) w 
celu ułatwienia dochodzenia praw obligatariuszy, 

 stworzenie jasnych reguł opodatkowania transakcji sekurytyzacyjnych; 

c. identyfikacji korzystnych dla Polski inicjatyw podejmowanych w ramach Unii Rynków 
Kapitałowych i regulacyjnego dostosowania ich do polskiego porządku prawnego, włącznie  
z monitorowaniem praktycznego wdrożenia tych inicjatyw na rynku polskim z 
uwzględnieniem specyfiki naszego rynku; 

d. obniżenia ryzyk regulacyjnych działania emitentów, m.in. poprzez tworzenie przez KNF 
skodyfikowanych polityk karania (sanctions guidance) dających wskazówki co do możliwej 
wysokości kar administracyjnych – w sytuacji braku możliwości ograniczenia górnego limitu 
tych kar w drodze ustawowej; 

e. budowy wizerunku Polski jako atrakcyjnego miejsca do przenoszenia zagranicznych 
podmiotów finansowych z UK w wyniku Brexitu. 


