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INTEGRACJA INWESTORÓW 
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Streszczenie

Inwestorzy instytucjonalni to podmioty, które pozyskują środki od tzw. 
drobnych inwestorów i  inwestują je na rynkach fi nansowych. Ze względu 
na charakter działalności kluczowe znaczenie dla ich funkcjonowania mają 
procesy integracji rynków fi nansowych. Celem pracy jest próba odpowiedzi 
na pytanie o integrację inwestorów instytucjonalnych w strefi e euro.

Praca składa się z: (1) części wprowadzającej, w której – na podstawie 
literatury przedmiotu – przedstawiono determinanty integracji inwestorów 
instytucjonalnych w kontekście integracji rynków fi nansowych; (2) części 
poświęconej przybliżeniu działań legislacyjnych w  UE, których początek 
sięga lat 60. XX wieku, a zmierzających obecnie do utworzenia unii bankowej 
i  unii rynków kapitałowych; (3) części empirycznej, w  której badany jest 
poziom integracji fi nansowej zarówno transgranicznej, jak i międzysektorowej 
w strefi e euro.

Przeprowadzone badania pozwalają na postawienie wniosku, że integracja 
inwestorów instytucjonalnych w strefi e euro jest zjawiskiem dynamicznym 
zarówno na poziomie legislacyjnym, jak i faktycznym.

Słowa kluczowe: strefa euro, inwestorzy instytucjonalni, integracja 
fi nansowa.

Kody JEL: E44, G1, G2, N24, O16

Wstęp

Inwestorzy instytucjonalni to instytucje fi nansowe, które są wyspecjalizo-
wane w pozyskiwaniu środków od tzw. drobnych inwestorów i lokowaniu ich 
na rynkach fi nansowych. Do najważniejszych kategorii podmiotów spełniają-
cych to kryterium zaliczyć można: fundusze inwestycyjne, fundusze emerytal-
ne, fi rmy ubezpieczeniowe i banki (w części swojej działalności).

Celem rozważań jest pokazanie procesu integracji inwestorów instytucjo-
nalnych w strefi e euro w perspektywie dokonujących się w Unii Europejskiej 
zmian prawnych.
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W literaturze przedmiotu można znaleźć instrumentarium do oceny in-
tegracji fi nansowej (Adam i in. 2002; Iwanicz-Drozdowska 2007, s. 3-19). Na-
rzędzia te zostaną wykorzystane do zbadania integracji inwestorów instytu-
cjonalnych w  strefi e euro w  dwóch wymiarach: transgranicznym w  okresie 
między czwartym kwartałem 2008 roku a  czwartym kwartałem 2014 roku 
oraz międzysektorowym, w którym pokazane zostaną relacje między najwięk-
szymi na świecie podmiotami zarządzania aktywami a bankami działającymi 
w strefi e euro.

Determinanty i istota integracji inwestorów 
instytucjonalnych w UE

Integracja działalności inwestorów instytucjonalnych jest możliwa dzięki 
następującym czynnikom:
– legislacyjnym – np. obowiązująca w UE zasada jednego paszportu formalnie 

umożliwia działalność na całym obszarze UE na podstawie zgody wydanej 
jedynie przez organy nadzorcze kraju macierzystego;

– infrastrukturalnym i technologicznym – dzięki stworzeniu odpowiedniej in-
frastruktury informatycznej inwestorzy instytucjonalni mają możliwość do-
konywania transakcji na rynkach odległych od ich siedziby oraz tworzenia 
zdywersyfi kowanych pod względem geografi cznym strategii inwestycyjnych;

– kadrowym – jednolity rynek pracy umożliwia poszukiwanie i zatrudnienie 
specjalistów z różnych krajów;

innowacjom fi nansowym – nowym instrumentom fi nansowym tworzonym 
i dopuszczonym do obrotu w różnych krajach, a przez to możliwych do wyko-
rzystania w konstruowaniu portfeli inwestycyjnych.

Nie przesądzając, czy jeden, czy też kombinacja powyższych czynników 
ma kluczowe znaczenie dla procesu integracji fi nansowej, należy podkreślić, 
że we współczesnym świecie kształt stosunków ekonomicznych jest wynikiem 
regulacji prawnych. Stąd warto zadać pytanie o  formalny wymiar integracji 
fi nansowej w Unii Europejskiej? Zanim jednak podjęta zostanie próba odpo-
wiedzi na to pytanie trzeba zwrócić uwagę, że podstawowym środowiskiem 
działania inwestorów instytucjonalnych są rynki fi nansowe. Stąd integra-
cja rynków fi nansowych jest warunkiem sine qua non integracji inwestorów 
instytucjonalnych.

Klasyfi kację rodzajów integracji rynków fi nansowych w UE zapropono-
wała M.  Iwanicz-Drozdowska, która wyodrębnia integrację transgraniczną 
i międzysektorową. Pierwsza oznacza „(…) tworzenie możliwości swobodnego 
przepływu kapitału i usług fi nansowych w ramach UE, czyli „tworzenie się ca-
łości z części” i „scalanie” rynków fi nansowych poszczególnych krajów”. Z kolei 
druga obejmuje „(…) „scalanie się przedsiębiorstw” działających w  różnych 
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segmentach rynku fi nansowego, tj. banków, zakładów ubezpieczeń, fi rm inwe-
stycyjnych, co odbywa się w drodze tworzenia konglomeratów fi nansowych” 
(Iwanicz-Drozdowska 2007, s. 4).

Ewolucja ram prawnych procesu integracji sektora 
inwestorów instytucjonalnych w UE

Już od pierwszych dekad budowy projektu UE miano świadomość zna-
czenia integracji rynków fi nansowych, co znajduje swoje odzwierciedlenie 
w opracowywanych na poziomie wspólnotowym dokumentach.

W 1966 roku komitet ekspertów Komisji Wspólnot Europejskich opraco-
wał raport (tzw. Segré report), w którym wskazywano, że integracja rynków 
kapitałowych zmniejszy koszty kapitałowe dla fi rm, poszerzy paletę możliwo-
ści inwestycyjnych, będzie sprzyjać wzrostowi gospodarczemu i zatrudnieniu 
(Segré 1966). W  1983 roku Komisja Europejska zaproponowała stworzenie 
jednolitego rynku usług fi nansowych (Single Market for Financial Services – 
SMFS), a w 1985 roku opracowała program (White Paper on the Completion 
of the Internal Market) powołania istnienia takiego rynku do 1992 roku (Kele-
men 2011). W 1999 roku przyjęto Plan działania w zakresie usług fi nansowych 
(Financial Services Action Plan), który zawierał cele strategiczne stworzenia 
hurtowego i detalicznego rynku usług fi nansowych oraz regulacji i  systemu 
nadzoru fi nansowego (European Commission 1999). Następnie w 2001 roku 
opublikowano raport Lamfalussy o usprawnieniu regulacji rynku kapitałowego 
(Committee of Wise Men 2001), a w 2005 roku białą i zieloną księgę nt. strate-
gii rozwoju rynku usług fi nansowych na lata 2005-2010 (Komisja Europejska 
2005a; Komisja Europejska 2005b).

Szczególnie istotne dla integracji działalności inwestorów instytucjonal-
nych w UE są zmiany regulacyjne, które w ostatnich latach doprowadziły do 
utworzenia tzw. unii bankowej i unii rynków kapitałowych (por. schemat 1).

Do najważniejszych zmian prawnych konstytuujących unię bankową za-
liczyć można: przyjęcie pakietu aktów prawnych regulujących działalność 
instytucji kredytowych (w tym implementujących zalecenia Bazylei III); wpro-
wadzenie w  2014 roku jednolitego nadzoru (Single Supervisory Mechanism) 
nad 123 instytucjami kredytowymi, które stanowią 82% aktywów bankowych 
w strefi e euro; utworzenie w 2015 roku Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji 
i Uporządkowanej Likwidacji (Single Resolution Board); uruchomienie od lipca 
2015 roku procesu wdrażania przez państwa członkowskie UE norm prawnych 
w  zakresie jednolitych systemów gwarancji depozytów (Deposit Guarantee 
Schemes). Dodatkowo – z  punktu widzenia pełnienia przez banki funkcji 
inwestorów instytucjonalnych – istotne znaczenie ma implementacja zaleceń 
z tzw. raportu Liikanena (European Commission 2012). Bazujący na tym ra-
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porcie projekt rozporządzenia UE przewiduje dla instytucji kredytowych, które 
zostały zidentyfi kowane jako globalne instytucje o znaczeniu systemowym lub 
jeżeli przez 3 kolejne lata posiadają one łączne aktywa w wysokości co najmniej 
30 mld euro i prowadzą działalność handlową, której wartość wynosi co naj-
mniej 70 mld euro lub stanowi równowartość 10% jej łącznych aktywów, zakaz 
(a) prowadzenia handlu na własny rachunek oraz (b) prowadzenia następującej 
działalności, z wykorzystaniem kapitału własnego lub pożyczonych środków, 
wyłącznie w  celu osiągnięcia zysku na własny rachunek: (i)  nabywania lub 
utrzymywania jednostek uczestnictwa lub udziałów w  alternatywnych fun-
duszach inwestycyjnych (AFI), (ii) inwestowania w  instrumenty pochodne, 
certyfi katy inwestycyjne, indeksy lub inne instrumenty fi nansowe, których 
notowania są powiązane z jednostkami lub udziałami w AFI; (iii) posiadania 
jednostek uczestnictwa lub udziałów w podmiocie, który prowadzi handel na 
własny rachunek lub nabywa jednostki uczestnictwa lub udziały w AFI (Wnio-
sek 2014).

Schemat 1. Kierunki integracji działalności inwestorów instytucjonalnych 
w UE
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Źródło: opracowanie własne.
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Pogłębianiu integracji fi nansowej na poziomie unijnym sprzyja też urucho-
miony z początkiem 2015 roku projekt utworzenia unii rynków kapitałowych, 
który został zarysowany w opublikowanej w lutym 2015 roku zielonej księdze. 
Projekt ma być zakończony do 2019 roku. Celem projektu jest: (a) ułatwienie 
przedsiębiorstwom, w tym małym i średnim, pozyskiwania funduszy na ryn-
kach fi nansowych, w szczególności kapitałowych; (b) przyciągnięcie do Unii 
Europejskiej inwestorów z innych części świata; (c) zwiększenie stabilności eu-
ropejskiego systemu fi nansowego przez poszerzenie źródeł pozyskiwania fun-
duszy (European Commission 2015, s. 2). Nie ulega wątpliwości, że projekt unii 
rynków kapitałowych będzie miał istotne znaczenie dla inwestorów instytucjo-
nalnych w UE. Projekt ten wpisuje się w działania legislacyjne podejmowane 
w UE. W tym miejscu należy wspomnieć np. o dyrektywnie „Wypłacalność II”, 
która odnosi się do działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, czy białej 
księdze z 2012 roku z planem rozwoju funduszy emerytalnych w UE.

W kontekście zmian legislacyjnych przeprowadzanych w UE warto zwrócić 
uwagę, że integracja fi nansowa nie jest procesem autonomicznym. Nie dokonu-
je się w oderwaniu od prowadzonej na danym obszarze polityki gospodarczej, 
a w szczególności polityki fi nansowej. W tym miejscu warto zwrócić uwagę 
na tzw. trylemat fi nansowy sformułowany przez D. Schoenmakera (por. sche-
mat 2), który – jeśli jest właściwą diagnozą – winien być brany pod uwagę przy 
konstrukcji unii bankowej i unii rynków kapitałowych.

Schemat 2. Finansowy trylemat Schoenmakera

1. Stabilność  finansowa  

2. Integracja transgraniczna  3. Narodowe polityki finansowe  

Źródło: Schoenmaker (2013, s. 32-34).

Wskazuje on, że polityka gospodarcza nie może zrealizować wszystkich 
trzech celów, a  jedynie dowolną kombinację dwóch z  nich. Wydaje się, że 
polityka gospodarcza UE będzie ukierunkowana na dalszą integrację trans-
graniczną przy trosce o  stabilność fi nansową kosztem narodowych polityk 
fi nansowych.
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Powyższa analiza skłania do postawienia pytania, jak faktycznie wygląda 
integracja inwestorów instytucjonalnych w UE, a w szczególności w tej jej czę-
ści, którą stanowi strefa euro?

Wybrane miary integracji fi nansowej inwestorów 
instytucjonalnych w strefi e euro

Badania stopnia integracji rynków fi nansowych UE prowadzone są przez 
Komisję Europejską (European Commission 2014). Metodyka tych badań opie-
ra się na podejściu zaproponowanym przez K. Adam, T. Jappelli, A. Menichini, 
M. Padula, M. Pagano (2002), którzy wymienili 20 wskaźników poziomu in-
tegracji fi nansowej. W porównaniu z wersją źródłową, Komisja dodaje cztery 
nowe wskaźniki (zaprezentowane czcionką pogrubioną w tabeli 1).

Tabela 1. Zestaw wskaźników integracji rynku fi nansowego*
Wskaźnik mierzący 

wpływ integracji 
fi nansowej na 

zdolność jednolitego 
rynku fi nansowego do 

lepszego:

Instytucje fi nansowe 
(MFIs, zakłady 

ubezpieczeń, fundusze 
emerytalne, inne 

instytucje fi nansowe)

Firmy niefi nansowe Gospodarstwa 
domowe 

A. Kształtowania cen rynek pieniężny (1) rynek długu korporacyjnego 
(4)

rynek kredytu 
hipotecznego (3)

rynek obligacji (2), benchmarki fi nansowe (21)
transgraniczne prowizje 

i opłaty bankowe (5)
korelacje stóp zwrotu 

krajowych rynków akcji (12)
B. Podziału ryzyka zagraniczne aktywa 

(8) i zobowiązania (9) 
utrzymywane przez 

krajowy sektor bankowy

transgraniczna fuzje 
i przejęcia (18)

korelacja poziomu 
konsumpcji między 

krajami (17)

międzynarodowa dywersyfi kacja funduszy: obligacji (10), rynku pieniężnego 
(11), akcji (13), emerytalnych (14) i towarzystw ubezpieczeń (15); korelacje 

między oszczędnościami a inwestycjami (16) 
C. Dostępu do 
fi nansowania

banki zagraniczne: 
udział aktywów (6), 

ilość (7)

rynek długu korporacyjnego 
(4), dostępność do różnych 

źródeł fi nansowania – 
Financial Constraint Index 
(22), kapitalizacja rynku 

akcji (23), wewnętrzne rynki 
kapitałowe (24)

rynek hipoteki (3)

Index Rozwiązywania Sporów – Dispute Resolution Index (19), Index Czasu 
Trwania Sporów – Dispute Duration Index (20) (czas i koszty postępowań 

upadłościowych)

* W nawiasach numer kolejny wskaźnika.

Źródło: European Commission (2014, s. 224).
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Podejście Komisji może stanowić punkt wyjścia dla analizy integracji in-
westorów instytucjonalnych, dlatego poniżej zaprezentowane zostaną wybrane 
miary szczegółowe oparte na tym zestawie wskaźników.

Jednym z możliwych sposobów analizy poziomu integracji międzynarodo-
wej jest badanie ilości zagranicznych fi lii (subsidiaries) i oddziałów (branches) 
instytucji fi nansowych oraz udziału aktywów tych fi lii i oddziałów w całości 
aktywów danej instytucji (grupy kapitałowej). Jednak podejście takie, ze wzglę-
du na brak dostępnych danych szczegółowych, nie może zostać zastosowane 
do oszacowania do działalności banków jako inwestorów instytucjonalnych 
na rynkach zagranicznych1. Wydaje się, że lepszym sposobem badania mię-
dzynarodowej integracji fi nansowej inwestorów instytucjonalnych jest analiza 
udziału aktywów międzynarodowych w bilansach tych instytucji fi nansowych. 
Dla podmiotów działających w strefi e euro takie badanie może dotyczyć dwóch 
obszarów: (1) stosunku inwestycji krajowych do inwestycji ogółem (home bias) 
oraz (2) relacji inwestycji krajowych oraz inwestycji w  innych krajach strefy 
euro do inwestycji ogółem (euro bias). Na podstawie dostępnych danych za 
okres od IV kwartału 2008 roku do IV kwartału 2014 roku taką analizę można 
przeprowadzić dla funduszy akcji, funduszy obligacji oraz zakładów ubezpie-
czeń i funduszy emerytalnych (zbiorcze wyniki zaprezentowano na wykresie 1).

Wykres 1. Poziom home bias i euro bias wybranych inwestorów 
instytucjonalnych w strefi e euro

Fundusze obligacji – home bias

Fundusze akcji – home bias

Zuife*– home bias

Fundusze obligacji – euro bias (prawa oś)

Fundusze akcji – euro bias (prawa oś)

Zuife* – euro bias (prawa oś)

* Zakłady ubezpieczeń i fundusze emerytalne.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EBC.

1  Międzynarodowa ekspansja banków dokonuje się w szczególności w obszarze ich podstawowej działalności 
bankowej, tzn. pośrednictwa depozytowo-kredytowego i rozliczeń pieniężnych. Stąd informacja o ilości 
zagranicznych fi lii i oddziałów banków, mimo że dostępna (np. na stronach EBC), nie może być stanowić 
podstawy do wyciągania wniosków o zagranicznej ekspansji banków jako inwestorów instytucjonalnych.
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Tabela 2. Największe na świecie spółki sektora zarządzania aktywami 
wchodzące w skład grup bankowych działających w strefi e euro.

Wyszczególnienie Spółka z sektora zarządzania aktywami Data

Aktywa 
zarządzane 

(assets under 
management) 
(w mld EUR)

State Street State Street Global Advisors 30/06/2014 1753
Deutsche Bank DWS Investment GmbH 30/09/2014 1006
Credit Agricole Amundi 30/09/2014 850
BPCE Natixis Global Asset Management 30/09/2014 708
BNP Paribas BNP Paribas Investment Partners 30/06/2014 497
HSBC HSBC Global Asset Management 30/06/2014 346
Nordea Nordea Investment Management 30/09/2014 254,5
Barclays Barclays Wealth and Investment Management 30/06/2013 253,2
UniCredit Pioneer Investments 30/06/2014 185,5
ING ING IM International 31/03/2014 168
Santander Santander Asset Management 31/03/2014 154
Societe Generale Lyxor Asset Management 30/06/2014 85,7
RBS Coutts & Co 31/12/2013 59,6
Standard Chartered Standard Chartered Private Bank 31/12/2012 41,0
BBVA BBVA Asset Management (Hiszpania) 31/12/2010 40,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dostępnych na stronach internetowych grup bankowych.

W badanym okresie poziom home bias wzrósł jedynie w przypadku zakła-
dów ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych. Co więcej, instytucje te mia-
ły relatywnie najwyższy udział inwestycji krajowych w portfelu. Poziom home 
bias tych podmiotów na koniec IV kwartału był o około pięciokrotnie wyższy 
niż w  przypadku funduszy obligacji i  funduszy akcji. Takie dane świadczą 
o tym, że fundusze akcji i obligacji są znacznie bardziej nakierowane na dzia-
łalność ponadgraniczną niż zakłady ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne. 
Jeśli spojrzeć na poziom relacji inwestycji krajowych oraz inwestycji w innych 
krajach strefy euro do inwestycji ogółem w badanych grupach podmiotów to 
– analogicznie jak w przypadku home bias – największe wartości wskaźnika 
mają zakłady ubezpieczeń i fundusze emerytalne (ok. 90%). Fundusze obligacji 
i fundusze akcji systematycznie zmniejszały poziom euro bias (odpowiednio 
z 66% do 51% oraz z 44% do 33%). Przedstawione dane skłaniają do postawie-
nia następujących wniosków: (1) zakłady ubezpieczeń i fundusze emerytalne 
koncentrowały się na rynkach krajowych oraz pozostałych krajów strefy euro; 
(2) fundusze obligacji i fundusze akcji w strukturach swoich portfeli systema-
tycznie zmniejszały swoje zaangażowanie zarówno na rynkach krajowych, 
jak i innych krajów strefy euro, czyli innymi słowy ich strategia inwestycyjna 
zakładała ekspansję zarówno do europejskich krajów spoza strefy euro, jak 
i do innych części świata. Z punktu widzenia integracji europejskiej rodzi to 
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pytania, czy ekspansja poza strefę jest wynikiem braku atrakcyjnych okazji, 
projektów inwestycyjnych, czy też regulacji prawnych zniechęcających te grypy 
inwestorów instytucjonalnych do większego zaangażowania w strefi e euro?

Jednym z wymiarów integracji instytucji pełniących funkcję inwestorów 
instytucjonalnych jest integracja międzysektorowa, czyli tworzenie grup ka-
pitałowych (konglomeratów fi nansowych). Zjawisko to można zaobserwować 
między innymi analizując strukturę bankowych grup kapitałowych w strefi e 
euro, a w szczególności, czy w danej grupie jest podmiot zarządzający aktywa-
mi (por. tabela 2)?

Największe globalnie spółki zarządzania aktywami wchodzą w skład grup 
kapitałowych, w których są banki zaliczane do tzw. systemowo ważnych ban-
ków globalnych (Global Systemically Important Banks – G-SIB)2. Każda z tych 
grup prowadzi działalność także w strefi e euro.

Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonych badań można wnioskować, że integra-
cja inwestorów instytucjonalnych w  strefi e euro jest zjawiskiem dynamicz-
nym. Obejmuje ona zarówno wymiar transgraniczny, jak i międzysektorowy. 
W pierwszym obszarze najbardziej zintegrowane wydają się fundusze obligacji 
i  fundusze akcji, dla których home bias kształtuje się na poziomie ok. 12%, 
jednak podmioty te ponad 50% swoich aktywów lokują poza strefą euro. Z ko-
lei zakłady ubezpieczeń i  fundusze emerytalne ok. 90% aktywów inwestują 
w  państwach strefy. O  integracji międzysektorowej świadczy istnienie grup 
kapitałowych, w ramach których są zarówno banki, jak i instytucje zarządzania 
aktywami. Wszystkie spośród 15 największych w skali globalnej fi rm zajmu-
jących się zarządzaniem aktywami należą do grup, w których skład wchodzą 
banki systemowo ważne w skali globalnej. Każdy z tych podmiotów prowadzi 
swoją działalność także w państwach należących do strefy euro.
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Integration of Institutional Investors in the 
Eurozone

Summary

Institutional investors are the entities which acquire funds from the so-
-called small investors and invest them in fi nancial markets. Having in mind 
the nature of activities, of the key importance for their functioning are the 
processes of integration of fi nancial markets. An aim of the study is an attempt 
to answer the question of integration of institutional investors in the euro area.
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Th e work consists of the following parts: (1) the introductory part whe-
re – based on the subject literature – there are presented the determinants 
of integration of institutional investors in the context of fi nancial markets 
integration; (2) the part devoted to approximation of legislative measures in 
the EU whose onset goes back to the 1960s and which currently aim at setting 
up a banking union and a capital market union; (3) the empirical part where 
there is investigated the level of fi nancial integration both of the cross-border 
and cross-sectoral nature in the Eurozone.

Th e carried out surveys allow concluding that integration of institutional 
investors in the Eurozone is a dynamic phenomenon both at the legislation 
and actual level.
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