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Nieodzowną częścią działalności gospodarczej jest kooperacja z kontrahentami. Przedsiębiorstwa bardzo 
często występują w roli wykonawcy produktu lub usługi. Przystępując do przetargu, oferent często 
musi wpłacić wadium, czyli określoną sumę pieniędzy, która jest składana w poczet zabezpieczenia 
dotrzymania warunków danej umowy. Z powodu konieczności zabezpieczenia transakcji handlowych 
banki (w większości przypadków to właśnie w nich deponowane jest wadium) przyjmują takie depozyty 
na niższych oprocentowaniach w stosunku do lokat negocjowanych. Powoduje to, że część (czasami 
całość) posiadanych przez przedsiębiorstwo nadwyżek finansowych jest w rzeczywistości zamrażana. 

Istnieje jednak możliwość zabezpieczenia transakcji w inny, bardziej opłacalny dla przedsiębiorstwa 
sposób – poprzez zastaw na jednostkach uczestnictwa funduszu inwestycyjnego. 
W rozwiązaniu tym środki zgromadzone w funduszu zastępują wadium, a jednocześnie cały 
czas są inwestowane przez zarządzającego, przynosząc firmie dodatkowy przychód finansowy – 
pomniejszony jedynie o podatek od zysków kapitałowych. Aby firma oferująca swoje towary lub 
usługi mogła skorzystać z zabezpieczenia transakcji przez fundusz inwestycyjny, konieczne jest 
tylko dodanie przez zamawiającego odpowiedniej klauzuli w dokumencie przetargowym (SIWZ) 
i umowie, która uwzględnia taką formę zabezpieczenia.

Jednostki funduszu inwestycyjnego można również wykorzystać jako przedmiot 
zabezpieczenia w przypadku, gdy firma stara się o przyznanie kredytu na finansowanie 
bieżącej działalności, nowe inwestycje etc. W wielu wypadkach jest bowiem tak, że kwota 
zabezpieczenia, której żąda bank, przekracza wartość majątku (np. nieruchomości), jakim 
dysponuje przedsiębiorstwo. Decyzja o akceptacji takiej formy zabezpieczenia kredytu 
z reguły podejmowana jest indywidualnie przez bank na podstawie obowiązującej 
w nim polityce kredytowej. 

Jaki fundusz wybrać?

Dla przedsiębiorców najistotniejsze jest bezpieczeństwo inwestowanych środków. 
Kryterium to spełniają fundusze pieniężne, które charakteryzują się stopami 
zwrotu porównywalnymi do oprocentowania depozytów bankowych, a jednocześnie 
minimalnym ryzykiem inwestycyjnym. 

Firmy, które dokonują rozliczeń w złotym, powinny poszukać funduszu pieniężnego 
inwestującego w instrumenty dłużne złotówkowe, takie jak papiery komercyjne, 
obligacje, listy zastawne i certyfikaty depozytowe. Ceny tych instrumentów, a więc 
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i stopa zwrotu z subfunduszu, nie zależą bezpośrednio od sytuacji na giełdzie ani od kursów walut. Warto się 
także upewnić, że wybrany produkt jest na bieżąco optymalizowany pod kątem rentowności, płynności i ryzyka 
kredytowego. Przy odpowiedniej realizacji strategii inwestycyjnej i trafnym doborze papierów do portfela (co 
zależy od konkretnego TFI) fundusz taki może być w bardzo niewielkim stopniu narażony na wahania stóp 
procentowych, przynosząc stabilne i atrakcyjne wyniki inwestycyjne. Ponadto niektóre fundusze pieniężne 
(np. UniWIBID Plus) są skonstruowane tak, aby wartość wpłaconych pieniędzy rosła z dnia na dzień, co jest 
kluczową kwestią z punktu widzenia zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa.

Wśród produktów oferowanych przez TFI znajdują się fundusze pieniężne denominowane w różnych 
walutach – oprócz złotych także w dolarach amerykańskich czy euro. Są one szczególnie polecane 
firmom, które posiadają nadwyżki finansowe w walutach obcych, eksportują swoje produkty, 
dokonują rozliczeń ze swoim zagranicznym akcjonariuszem – a w określonych przypadkach także 
tym przedsiębiorstwom, które otrzymują dotacje, np. z Unii Europejskiej, na rozwój działalności.

Podsumowując, przed ulokowaniem nadwyżek finansowych przedsiębiorstwa w konkretnym funduszu 
warto sprawdzić parametry, takie jak: polityka inwestycyjna, stopa zwrotu, powtarzalność wyników 
w różnych horyzontach czasowych, opłaty oraz stabilność zespołu zarządzających – jeśli funduszem 
od lat niezmiennie zarządza ta sama osoba, zwiększa to prawdopodobieństwo, że historycznie 
dobre wyniki będą osiągane także w przyszłości.

Masz pytania?

800 567 662
(+48) 22 449 03 33 (od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 18.00).

tfi@union-investment.pl@
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Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Union Investment Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A.
Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od 19 lat oferuje najwyższej jakości rozwiązania finansowe inwestorom 
indywidualnym (w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów systematycznego oszczędzania) oraz 
instytucjom (w  zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów). Towarzystwo 
wielokrotnie nagradzane było za osiągane wyniki zarządzania, w  tym – jako jedyne – 12-krotnie stawało na podium najstarszego 
rankingu funduszy inwestycyjnych w  Polsce, przygotowywanego przez „Rzeczpospolitą”. Więcej informacji na stronie 
www.union-investment.pl.
Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd 
(obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95.
Brak gwarancji osiągnięcia wyżej wymienionych celów inwestycyjnych funduszy; możliwość zmniejszenia wartości, w  tym utraty 
części zainwestowanych środków. Prezentowany materiał nie uwzględnia podatków. Wynik może być pomniejszony o należne podatki.
Union Investment TFI S.A. przygotowało niniejszy materiał z dołożeniem wszelkiej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy. 
Informacje przedstawione i opisane w tym materiale opierają się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do 
bieżącego stanu prawnego i podatkowego oraz mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. 
W materiale użyto informacji ze źródeł własnych oraz z  publicznie dostępnych źródeł uznanych przez autora za wiarygodne. 
Wszelkie prawa autorskie do niniejszego materiału przysługują wyłącznie Union Investment TFI S.A. 
Niniejszy dokument nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 
Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne 
są na stronie www.union-investment.pl.

Cele inwestycyjne Union Investment TFI na 2015 r.

Fundusze Cele inwestycyjne dla klas aktywów

Pieniężne ok. 2,5–3%

Obligacyjne ok. 2–4%

Stabilnego wzrostu ok. 3,1–5,8%

Zrównoważone ok. 5–7%

Akcji polskich – uniwersalne ok. 8–10%

Akcji polskich – małych i średnich 
spółek

ok. 6–16%

Akcji tureckich ok. 15–20%

Ilościowe ok. 8–15%

Prognozy liczbowe przedstawione w dokumencie opracowane na podstawie obliczeń własnych Union Investment TFI na dzień 15 grudnia 2014 r.


