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Dotyczy: Raportu BTA Consulting na temat sytuacji polskiego rynku kapitałowego w
związku z opracowaniem Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego dla Polski

Szanowny Panie Ministrze,
Cieszymy się, że możemy brać udział w opracowaniu Strategii Rozwoju Rynku
Kapitałowego dla Polski. Było nam miło wziąć udział w konsultacjach z przedstawicielami
firmy BTA Consulting w toku przygotowywaniu raportu, który bardzo cenimy.
Raport ten stawia dosyć trafną diagnozę sytuacji na polskim rynku kapitałowym,
adresuje główne problemy i proponuje ciekawe rozwiązania. Z chęcią jednak zwrócimy
uwagę na parę kluczowych naszym zdaniem kwestii i zaproponujemy określone rozwiązania,
które naszym zdaniem przyczyniły by się w dużym stopniu do likwidacji występujących
problemów i stymulowały rozwój rynku kapitałowego w Polsce.
Jesteśmy zainteresowani rozwijaniem i usprawnianiem sytuacji prawnej na rynku
kapitałowym. W celu zabezpieczenia jego dalszego rozwoju istotne jest budowanie zaufania
inwestorów do tego rynku, a to możemy osiągnąć poprzez wzmacnianie jego fundamentów
i zasad funkcjonowania.
Wszelkie kwestie dotyczące funkcjonowania rynku kapitałowego są nam szczególnie
bliskie - CFA Society Poland jest polskim stowarzyszeniem, zrzeszającym i reprezentującym
interesy ponad 550 posiadaczy desygnacji CFA i blisko 2000 osób będących w procesie jej
zdobywania. Jako organizacja działająca w obrębie rynku finansowego i reprezentująca jego
uczestników pragniemy brać czynny udział w kształtowaniu realiów polskiej gospodarki,
rynku

finansowego

i

właściwych

regulacji

prawnych.

Organem

w Stowarzyszeniu za wyżej wymienione cele jest Advocacy Committee.

odpowiedzialnym
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Mając na uwadze istotę funkcjonowania CFA Society Poland oraz przyjęty nadrzędny
cel powołania w ramach Stowarzyszenia Advocacy Committee, będącego przejawem
społecznej odpowiedzialności i woli angażowania się w działania wspierające tworzenie
prawa, oraz zmierzające do usprawnienia funkcjonowania i rozwoju rynku finansowego w
Polsce, doceniamy wkład wniesiony przez Ministerstwo Finansów w tworzenie projektów
adresujących zagadnienia istotne dla rozwoju rynku kapitałowego.
Poniższy dokument prezentuje stanowisko CFA Society Poland odnośnie barier
rozwoju i postulowanych rozwiązań wymienionych w Raporcie BTA Consulting na
temat sytuacji polskiego rynku kapitałowego w związku z opracowaniem Strategii
Rozwoju Rynku Kapitałowego dla Polski wypracowane przez Advocacy Committee
(załącznik nr 1).
Wyrażamy gotowość uczestniczenia w dalszych pracach nad usprawnieniem
funkcjonowania polskiego rynku kapitałowego.

Z poważaniem,
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