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Z

aczęło się jak
w „Ziemi Obiecanej”: „Ja nie mam
nic, ty nie masz nic,
on nie ma nic. To razem właśnie mamy tyle,
w sam raz tyle, żeby założyć wielką fabrykę”.
Deal może wielką fabryką nie jest, ale zawsze od czegoś trzeba
zacząć.
„Słynna dziś firma Apple Computer rozpoczęła swą działalność w garażu, jako dwuosobowa
spółka. Rozwijała się
w
szybkim
tempie
i w 1985 r. była już
dużą, notowaną na
giełdzie spółką akcyjną
z 60 milionami udziałów akcyjnych oraz
ogólną wartością rynkową
przekraczającą
1 mld USD”.
Chociaż jest to przykład
wielkiej
amerykańskiej
korporacji, to w dosadny sposób pokazuje, że czasami rzeczy odległe i nieosiągalne stają się bliskie i namacalne. Może więc
pójdźmy o jeden krok za daleko, stawiając sobie za cel stworzenie najlepszego magazynu studenckiego w Polsce. Utopia? Niekoniecznie. Wszystko
ma przecież swój początek, a początkiem realizacji naszego celu może stać
się pierwsze wydanie magazynu Deal.
W istocie, to Wy jesteście autorami,
wydawcami oraz kreatorami gazety,
którą macie przed oczami, a Wasze za-
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Stypendium MENiS szansą na prestiż i niezłe pieniądze.
W zeszłym roku na 1963 wnioski, które zostały wysłane do
ministerstwa, 1113 zostało przyjętych

C
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ność naukową uważa się w szczególności: pracę w kole naukowym, pracę naukową, udział w pracach naukowo- badawczych, współpracę naukową z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi, w tym z zagranicznymi, publikacje, dzieła artystyczne, opracowania, referaty, udział w konferencjach
naukowych, konkursach i festiwalach,
nagrody, wyróżnienia, dyplomy otrzymane na olimpiadach, studia według
indywidualnego programu studiów,
studia równoległe na drugim kierunku
studiów oraz praktyki, staże lub ukończone kursy nie objęte programem studiów, certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych wystawione przez inne placówki niż uczelnie;
wzorowo wypełniać obowiązki studenta określone w regulaminie studiów;
uzyskiwać w okresie zaliczonym do lat
studiów średnią ocen nie niższą niż:
4,5 - gdy najwyższą oceną w skali ocen
jest 5; 4,7 - gdy najwyższą oceną w
skali ocen jest 5,5; 5,0 - gdy najwyższą
oceną w skali ocen jest 6.
Wnioski o przyznanie stypendiów dla
studentów danej uczelni składa Rektor Uczelni na wniosek Rady Wydziału (a w przypadku uczelni bezwydziałowej - na wniosek Senatu Uczelni).
Termin składania wniosków o Stypendium Ministra za osiągnięcia w nauce
na rok akademicki 2005/2006 upływa
z dniem 31 października 2005 r.
Czas na uwagi własne. Pierwsze co rzuca się w oczy to termin, do którego należy składać wnioski. Ustalany jest on
co roku przez ministerstwo. Wszystkie dokumenty składamy do Dzieka-

natu uczelni. Sugeruję, abyście dowiadywali się o stypendium najpóźniej we wrześniu,
na uniwersytecie, gdyż
Rada Wydziału potrzebuje czasu na zaakceptowanie Waszych wniosków.
Co należy zrobić by to
stypendium
uzyskać?
Najważniejsze jest oczywiście samo złożenie aplikacji na uniwersytecie. W zeszłym roku na 1963
wnioski, które zostały wysłane do ministerstwa, 1113 zostało przyjętych, a
więc po wysłaniu aplikacji z uniwersytetu Wasze szanse są większe niż 50
%. Do wypełnienia aplikacji warto się
więc przyłożyć. Osobiście radzę wpisywać jakąkolwiek informację w każdej
rubryce uzasadnienia wniosku (oczywiście nie zapominajcie by była ona
adekwatna i prawdziwa). Poniżej podaję postać uzasadnienia, jakie znaleźć można w załączniku do artykułów
mówiących o stypendium.

UZASADNIENIE WNIOSKU
Praca w kole naukowym; Udział w pracach badawczych prowadzonych na
uczelni; Współpraca naukowa z innymi ośrodkami naukowymi, w tym z zagranicznymi; Własne publikacje; Własne opracowania i wygłoszone referaty; Udział w konferencjach lub seminariach naukowych; Otrzymane dyplomy, nagrody, wyróżnienia; Studia
według indywidualnego programu;
Studia równoległe na drugim kierunku; Ukończone kursy, otrzymane certyfikaty; Odbyte praktyki, inne formy kształcenia poza programem studiów; Inne rodzaje osiągnięć naukowych i aktywności naukowej; Student
został przyjęty na studia jako laureat
konkursów lub olimpiad przedmiotowych; Student był stypendystą Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.
Marek Raczko
marek.raczko@skninwestor.com

praktyki

stypendia

STYPENDIUM MINISTRA
EDUKACJI I SPORTU

zęsto spotykamy się z poglądem, że dzisiejsze studiowanie polega na zbieraniu kolejnych punktów
do CV. Można przyjąć,
że jest w tym stwierdzeniu sporo prawdy. Studiując gromadzimy doświadczenie, wiedzę oraz umiejętności, zbieramy wszelkiego rodzaju
dyplomy i certyfikaty licząc, że zaprocentują nam one w przyszłości większą
liczbą ciekawych ofert pracy lub lepszą
pensją. Nie wszyscy wiedzą, że już będąc na studiach możemy „skonsumować” część naszych naukowych wysiłków. Mam tu na myśli tzw. stypendium
ministra, które jest szansą dla aktywnych studentów - tych, którzy nie tylko osiągają dobre wyniki w nauce, ale
także mogą pochwalić się jakąś interesującą działalnością. Jest to szansa na
spory dochód już podczas drugiej połowy studiów, a sam fakt jego otrzymania jest dobrym punktem w CV. Pełna nazwa tego stypendium brzmi: Stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za osiągnięcia w nauce
lub wybitne osiągnięcia sportowe.
Ja zajmę się tym, które możemy uzyskać za działalność naukową. Jak podaje strona internetowa ministerstwa
(www.menis.gov.pl) student ubiegający się o to stypendium musi spełniać
następujące warunki:
uzyskać wpis na kolejny rok studiów;
nie powtarzać roku studiów w okresie zaliczonym do lat studiów; posiadać osiągnięcia naukowe i wykazywać się aktywnością naukową, przy
czym za osiągnięcia naukowe i aktyw-
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mKariera
REALNE PRAKTYKI
W WIRTUALNYM BANKU
„Wiedza jest skarbem, a praktyka jest kluczem do niego”

eśli się dobrze zastanowimy, jedynym sposobem zweryfikowania nabytej wiedzy
jest umiejętne wykorzystanie jej w praktyce. Nie powinien więc dziwić Cię fakt,
iż w Twoim programie studiów przewidziany jest co najmniej miesiąc na odbycie stażu w wybranej firmie. I to właśnie
od Ciebie zależy w jakim miejscu postawisz swoje pierwsze zawodowe kroki. Aby choć trochę ułatwić Ci podjęcie decyzji, przedstawię ofertę praktyk
w mBanku – pierwszym internetowym
banku w Polsce.
Siedziba mBanku to przede wszystkim
Centrum Biznesu przy al. Piłsudzkiego 3 w Łodzi. Studiując w naszym mieście masz szansę odbyć praktyki
w centrali banku, gdzie średnia wieku pracowników jest niewiele wyższa niż świeżo upieczonego magistra. Istnieje oczywiście możliwość odbycia stażu w Centrum
Obsługi Kredytowej
bądź w mKiosku,
jednakże uważam, iż
to właśnie w centrali warto spróbować
swoich sił. Na Piłsudzkiego będziesz
pracował
biurko
w biurko (sławetny openspace – serce mBanku) z dyrektorami,
naczelnikami i opiekunami
poszczególnych linii
biznesowych, czyli
tam, gdzie dzieje się
najwięcej!
Praktyki w centrali obejmują pracę
mKiosk to:
dwa stanowiska
w zespołach: markeinternetowe, dwa
tingu,
zarządzania
stanowiska telesprzedażą, kredytów,
foniczne, wpłatokart płatniczych, księmat mBanku oraz
bankomat Eurogowości, HR oraz innetu
formatycznym. Ważne, że na praktyki możesz zgłaszać się przez cały rok – jeśli
jesteś w stanie pogodzić studiowanie

i pracę, Twój przyszły chlebodawca na
pewno to doceni. Z własnego doświadczenia wiem, że przeznaczenie 20 godzin tygodniowo na pracę nie należy do

rzeczy niemożliwych.
Proces rekrutacji na praktyki w mBanku składa się z trzech etapów. Najpierw osoba odpowiedzialna za rekrutację przeanalizuje nadesłane aplikacje
(Twoje CV + list motywacyjny). Spośród

kandydatów wybierane są osoby najlepiej odpowiadające aktualnemu zapotrzebowaniu, po czym „wybrańcy” zostają zaproszeni na rozmowę. Pracownik z działu HR porozmawia z Tobą
o Twoich oczekiwaniach, przedstawi zakres praktyk i obowiązków, ustali czy jesteś wystarczająco zmotywowany do odbycia stażu. Najważniejsze, że rozmowy
te prowadzone są w bardzo przyjaznej
atmosferze - pamiętaj, mLudzie (tak
siebie nazywają pracownicy mBanku) to
przede wszystkim ludzie młodzi. Trzeci
i ostatni etap Twojej rekrutacji to rozmowa z przyszłym opiekunem praktyk, czyli osobą, która podejmie decyzję
o Twoim przyjęciu – to
właśnie Twój opiekun
odpowiada za program
i przebieg stażu.
Jeśli wcześniej zainteresowałeś się praktykami w mBanku, to zwróciłeś z pewnością uwagę, iż staż w mBanku
jest stażem bezpłatnym
– student nie otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenia. Otrzymuje
jednak, co jest moim
zdaniem
ważniejsze,
możliwość pracy w wyjątkowo przyjaznej atmosferze. Na pewno nie
będziesz tu proszony
o przysłowiowe
parzenie kawy (zresztą od tego w mBanku są automaty), a jeśli Twoje umiejętności okażą
się nieprzeciętne, masz spore szanse na przedłużenie praktyk bądź zatrudnienie.
Nieważne, czy Twoja praktyka jest
praktyką obowiązkową, czy chciałbyś
z własnej inicjatywy zdobyć doświadczenie zawodowe. W obu tych przypadkach,
jako łódzki student, prawdopodobnie
spotkasz się z ofertą mBanku – myślę,
że warto wziąć tę ofertę poważnie.
Borys Pastusiak
borys.pastusiak@skninwestor.com
czerwiec 2005 | Deal | 4
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ERNST & YOUNG
FINANCIAL CHALLENGER
Wielkie przeżycie i doskonała lekcja finansów - tak najprościej opisać można Financial Challenger organizowany przez firmę consultingową Ernst & Young

”Na

uczycielem
wszystkiego
jest praktyka” - to jakże
zawiłe w swej prostocie stwierdzenie słynnego wodza rzymskiego nurtuje studentów
od zawsze. Co zrobić, żeby być jak najlepiej przygotowanym do pracy w wyuczonym na studiach zawodzie? Gdzie zdobyć
odpowiednie doświadczenie? Do których
firm złożyć swoje pierwsze CV? Pozornie
proste - a jednak...
Tego typu dylematy życiowe nie omijają również studentów łódzkiego Wydziały
Ekonomiczno- Socjologicznego.
Sam już od pewnego czasu starałem się
zdobyć jak najwięcej informacji o potencjalnych pracodawcach. Dość szybko prze5 | Deal | czerwiec 2005
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konałem się, że specyfika polskiego rynku
pracy nie pozwala na przysłowiowe czekanie z założonymi rękami. Wiedziałem, że
muszę aktywnie kształtować swoją drogę
kariery. Niespodziewanie pierwsze promyki nadziei pojawiły się bez mojej ingerencji - pewnego sobotniego poranka zadzwonił telefon. Moim rozmówcą okazał się Dominik - dobry kolega z Wydziału, który zaproponował mi uczestnictwo w konkursie
organizowanym przez firmę Ernst&Young.
Firmę oczywiście skojarzyłem od razu. W
środowisku żaków krążą przecież o spółkach consultingowych legendy: piętnastogodzinny dzień pracy, niesamowicie wysokie wymagania stawiane kandydatom podczas rekrutacji, życie w ciągłym napięciu,
i tym podobne. Pomimo tych jakże „zachęcających” obiegowych opinii postanowi-

liśmy z Dominikiem stworzyć team konkursowy. O naszej decyzji zaważyły przede
wszystkim obiecane przez organizatora nagrody dla laureatów - staże w dziale Transaction Advisory Service consultingowego
giganta. Więcej zachęt nie potrzebowaliśmy, a już po kilku godzinach team był
w komplecie. Do udziału udało nam się namówić Roberta i Tomka, osoby o wybitnych zdolnościach analitycznych. Takich
ludzi właśnie potrzebowaliśmy! Pełni nadziei wysłaliśmy zgłoszenie konkursowe.
Ehh... Do dzieła panowie!
Case Study, stanowiące pierwszy etap
konkursu, zostało do nas przesłane mailem. Naszym zadaniem było zdiagnozowanie możliwości inwestycyjnych dla funduszu typu Venture Capital w wyimaginowanym kraju - Trybikowie. Dziwnym trafem bardzo wiele wskazywało, szczególnie
na gruncie wskaźników makroekonomicznych, że tajemnicze Trybikowo to po prostu Polska. Mniejsza jednak o szczegóły,
z wielkim zapałem przystąpiliśmy do analizy zawartych w Case Study danych. Już
po niedługim czasie spostrzegliśmy, że poziom trudności postawionego przed nami
zadania nie jest wybitnie wysoki. Z dużą
dozą prawdopodobieństwa każdy z naszej
czwórki samodzielnie byłby w stanie poradzić sobie z postawionym problemem.
Nie ukrywam, że fakt ten znacząco poprawił nam humory. Skoro tyle umiemy, musimy przejść dalej!
Stało się... Jesteśmy w drugim etapie! Mój
okrzyk radości po odczytaniu maila z potwierdzeniem od E&Y zapewne nie przysporzył mi fanów wśród sąsiadów, jednakże nie to było w owym momencie najważniejsze. Ktoś nas wreszcie dostrzegł i docenił - zostaliśmy zaproszeni do udziału w finale wojewódzkim!
Drugi etap Challengera odbył się na Wydziale Zarządzania UŁ. Naszym zadaniem
była dalsza analiza problematyki zaangażowania kapitałowego funduszu Venture Capital na terenie Trybikowa. Jednakże tym razem nie było już tak łatwo.
W ciągu kilku godzin musieliśmy wybrać
na podstawie dostępnego spectrum wskaźników makroekonomicznych i finansowych najbardziej perspektywiczną z punk-

tu widzenia funduszu branżę. Po oznajmieniu naszego wyboru organizatorom dostaliśmy piśmiennictwo charakteryzujące najciekawsze spółki w danym sektorze. I tak
naprawdę dopiero wtedy zaczął się prawdziwy Challenger.... W ekspresowym tempie musieliśmy dokonać wyceny mnożnikowej wybranej uprzednio spółki, a następnie przedstawić proponowaną strukturę sfinansowania transakcji jej przejęcia przez fundusz. Nie rozpisując się zbytnio, przez ostatnie 15 minut nikt z naszego
zespołu nawet nie usiadł. Slajdy konkursowej prezentacji, na podstawie której wyłaniani mieli być późniejsi finaliści w skali
całego kraju, Robert „wklepywał” patrząc
już jednym okiem na zegarek. Dosłownie
po kilkunastu sekundach od zapisania na
dysku ostatecznej wersji prezentacji manager E&Y obecny na Challengerze ogłosił koniec regulaminowego czasu. Pomimo
ogromnego pośpiechu wszyscy członkowie
naszego, kryjącego się pod tajemniczą nazwą „TMTD”, teamu wydawali się zadowoleni ze swoich dokonań. Zdając sobie sprawę, że można było rozwiązać konkursowy
Case o wiele lepiej dysponując kilkoma dodatkowymi godzinami, byliśmy umiarkowanymi optymistami. Wszakże nawet porażka nie przynosiła nam już na tym etapie ujmy. Co nie zmienia faktu, że na samą
myśl o niej zaczynaliśmy zgrzytać zębami...
Nie, my musimy przejść dalej!!!
Od słów niedaleko do czynów, gdyż kolejny mail od E&Y wywołał drugą już eksplozję radości. Jedziemy na finał! Dostaliśmy
zaproszenie do ośrodka wypoczynkowego znajdującego się nad zalewem Zegrzyńskim, niedaleko Warszawy, na trwający aż
dwa dni ścisły finał krajowy E&Y Financial
Challenger! Zrozumieliśmy, że tym razem
nie może już być mowy o „umiarkowanym
optymiźmie” - wszystko albo nic. Apetyt
wszakże rośnie w miarę jedzenia. Doszliśmy do wniosku, że albo wespniemy się na
wyżyny naszej wiedzy i umiejętności albo
czeka nas przeciętniactwo. Nikt nie chce
być przeciętny, a chcąc tego uniknąć już
w drodze do ośrodka „Allianz” w naszym
gronie zapanował bojowy nastrój i skupienie. Już wkrótce czekała nas ciężka próba...
Dzień pierwszy- krótkie powitanie dziesięciu drużyn z całej Polski, a następnie rozdanie zapieczętowanych kopert z zadaniami konkursowymi. Znowu podobna tematyka! Po raz kolejny ten sam fundusz Venture Capital operujący na terenie kraju pod
nazwą Trybikowo. Tyle, że tym razem reprezentowaliśmy tzw. „sell side”. Naszym
zadaniem było zawarcie transakcji sprzedaży spółki, którą już posiadaliśmy w swoim portfelu. Najpierw sporządziliśmy memorandum dla potencjalnych inwestorów,
a następnie wycenę metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Na
koniec dnia, około godziny 19, przedstawiono nam pierwszą ofertę kupna. Oczy-

W
przyszłym
roku akademickim wszystkich
zainteresowanych zapraszamy
do udziału w II
edycji konkursu
EY Financial
Challenger.

wiście cena w niej
zawarta była nie
do zaakceptowania,
a
nasza
wycena przewyższała ją
niemal trzykrotnie!
Oznaczać to mogło
tylko jedno - następnego dnia czekają nas
twarde negocjacje...
Dzień drugi - po czterech godzinach snu
organizm studenta zazwyczaj nie nadaje się do pełnienia funkcji życiowych, my
nie mieliśmy jednak wyjścia. Zmęczeni
po wieczornej kolacji, (która niespodziewanie przerodziła się w regularną imprezę - oczywiście z naszym udziałem), wstaliśmy wcześniej od reszty chcąc naradzić
się jeszcze po raz ostatni przed nieuchronnie zbliżającymi się negocjacjami. Musieliśmy przewidzieć każdy krok przeciwnika
i przygotować odpowiednie kontrargumenty. W rozmowach bezpośrednich nie
wolno zgubić wątku ani dać się zaskoczyć
nieznanym dotąd faktem lub nietypowym
pytaniem. Świadomi tego przeprowadziliśmy burzę mózgów chcąc zminimalizować
ryzyko wpadnięcia w słowną zasadzkę.
W końcu się zaczęło - nie da się opisać
szermierki słownej, która potem nastąpiła. Obok argumentów stricte finansowych
i ekonomicznych negocjatorzy po drugiej
stronie stołu starali się wszelkimi sposobami wyprowadzić nas z równowagi. Przyznaję, że niewiele brakowało, a osiągnęliby
w tej materii sukces. Po kwadransie doszło
jednak do transakcji - zgodziliśmy się od-

sprzedać spółkę z pięcioprocentowym dyskontem. Pomimo zawarcia transakcji poniżej wartości wynikającej z przeprowadzonej przez nas wyceny aktywów, mogliśmy być z siebie dumni, gdyż wynegocjowane przez nas warunki płatności okazały się potem jednymi z najlepszych spośród wszystkich uczestników Challengera.
Twardo oponowaliśmy przed rozłożeniem
spłat na wiele lat i finalnie zgodziliśmy się
jedynie na roczną prolongatę spłaty części
kwoty, skorygowaną jednakże o wskaźnik
inflacji. Teraz pozostało nam już tylko czekać na oficjalne ogłoszenie wyników...
Zajęliśmy trzecie miejsce, czyli można by
rzec, że w nasze ręce trafił brązowy medal. Choć pewien niedosyt pozostał, jednak
każdy z nas gdzieś w zakamarkach swojej
świadomości był dumny z dokonań całego teamu. Bądź co bądź miejsce „na pudle”
w konkursie organizowanym przez taką firmę jak Ernst&Young to nie byle co! Spora dawka stresu i wyrzeczeń, która towarzyszyła każdemu z etapów konkursu jednak opłaciła się. Nikt z nas nie żałował włożonego we wspólny sukces wysiłku. Przekonaliśmy się na własnej skórze, że nasza
wiedza predystynuje nas do optymistycznego myślenia o nadchodzącej przyszłości. Przybyło nam pewności siebie po wyeliminowaniu reprezentantów czołowych
uniwersytetów i akademii ekonomicznych
w Polsce. A na koniec najważniejsze E&Y... Przybywamy!
Michał Kędzia
michal.kedzia@skninwestor.com
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J

est niedzielne deszczowe popołudnie; ani chłodne powiewy wiatru, ani pełne wody
ulice Łodzi nie zdradzają, że
mamy początek maja, a więc
centrum kalendarzowej wiosny. Pokonując kolejne stopnie schodów
w jednym z budynków mieszczących się
przy ulicy Życzliwej strzepuję krople z parasola i energicznie spoglądam na zegarek. Powoli dobiega mnie gwar rozgorzałej wewnątrz jednego z mieszkań dyskusji. Jak niemalże co tydzień odbywa się
właśnie spotkanie SKN Inwestor Project Team, a więc istna burza mózgów,
wymiana pomysłów, argumentów i spostrzeżeń, co chwilę przerywana dowcipem sytuacyjnym wywołującym uśmiech
na twarzach zebranych. W takich właśnie okolicznościach zespół zdeterminowanych studentów Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego organizuje kolejne etapy projektu
o nazwie SKN Inwestor.
Niespełna pół roku temu grupa sześciu
młodych entuzjastów rynku kapitałowego spotkała się w tym samym mieszkaniu przy ulicy Życzliwej. Podjęliśmy wówczas decyzję o utworzeniu nowej organizacji studenckiej, koła naukowego, które
miało skupiać w swoich kręgach ambitnych, młodych ludzi, których chęć zdobycia wiedzy i doświadczeń wykraczała poza
akademicką teorię. Wzorując się na stowarzyszeniach studenckich najlepszych
brytyjskich uczelni, chcieliśmy opierać
naszą działalność na zdobywaniu użytecznej w świecie finansów wiedzy i praktycznych umiejętności. Od tego czasu konsekwentnie z tygodnia na tydzień dokładaliśmy kolejne elementy konstrukcji naszego „Inwestora”, organizując spotkania,
warsztaty oraz wykłady tematyczne.
Przyświecająca nam koncepcja skupia
się na chęci popularyzacji wiedzy z zakresu rynków finansowych, poszerzania
umiejętności analizy, oceny oraz samodzielnego podejmowania decyzji. Realizacja naszych pomysłów opiera się na
idei pracy na zasadzie „studenci dla studentów”, gdzie poprzez wkład każdego
7 | Deal | czerwiec 2005

WSPÓŁPRACA
Z INSTYTUCJAMI
FINANSOWYMI

z nas z osobna oraz interakcję połączoną
z aktywną wymianą wiedzy i doświadczeń, odnosimy wszyscy indywidualne
korzyści.
Dziś SKN Inwestor skupia w swoich szeregach ponad 130 osób, będąc największą tego typu organizacją akademicką w Łodzi oraz jedną z dwóch największych w kraju. Działalność naszego koła naukowego realizowana jest poprzez panele tematyczne oraz związane z nimi spotkania czy warsztaty.

WSPÓŁPRACA
Z INVESTMENT
SOCIETIES
Jednym z pierwszych osiągnięć Inwestora było nawiązanie współpracy, sformalizowanej
podpisaną umową, z Investment
Society of University College London – jednym z najstarszych i najbardziej znanych stowarzyszeń studenckich w Wielkiej Brytanii. Dzięki
wielokrotnym wymianom korespondencji oraz spotkaniom przedstawicieli udało nam się poznać formy organizacji oraz
funkcjonowania IS UCL, jak również wymienić doświadczenia, które postanowiliśmy przenieść do naszego koła naukowego. Współpraca z Investment Society UCL
będzie kontynuowana w zakresie wymiany „newsletter’ów” o bieżącej sytuacji gospodarczej w reprezentowanych przez
nas regionach.

SPOTKANIA V.I.P.
Spotkania z praktykami rynków finansowych są doskonałą okazją do skonfrontowania nabytej podczas studiów wiedzy
teoretycznej z doświadczeniami znanych
osób, którym udało się osiągnąć sukces.
Zapraszając regularnie na nasze spotkania VIP’ów chcemy udostępnić naszym
członkom możliwość wysłuchania, zadania pytań lub wymiany poglądów z ciekawymi osobistościami świata finansów.
Przekazywane przez nich uwagi i doświadczenia mogą okazać się wartościowymi

larne zaproszenia praktyków finansów.

SZKOŁA
GIEŁDOWA

wskazówkami w wyborze własnej drogi rozwoju. Krzysztof
Spyra, nasz pierwszy gość, v-ce prezes
oraz założyciel OpenFinance rozmawiał
z nami o bankowości inwestycyjnej, znaczeniu praktyki w instytucjach międzynarodowych na tle własnej kariery zawodowej oraz aspektach pracy w Wielkiej Brytanii. Nasz drugi gość, menedżer roku,
twórca MultiBanku oraz mBanku, prezes
BRE Banku – Sławomir Lachowski przekazał nam wiedzę i doświadczenia z zakresu funkcjonowania „nowej ekonomii”,
tworzenia pierwszego w Polsce banku internetowego oraz perspektyw, jakie stoją przed młodymi ludźmi, którzy wiążą
swoją przyszłość z bankowością w Polsce.
Opisane spotkania ze znanymi postaciami świata biznesu nie mają charakteru wyłącznie incydentalnego i są częścią
panelu tematycznego, który zakłada regu-

Razem
podzielamy
jedną
pasję

Studenci, którzy należą do
SKN Inwestor, studiują na różnych kierunkach, są w różnym
wieku i reprezentują bardzo
szerokie spektrum zaawansowania w zakresie wiedzy o rynku kapitałowym. Wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom zorganizowaliśmy cykl prezentacji, prowadzonych przez naszych członków, mających na celu omówienie podstaw funkcjonowania giełdy,
jej struktur organizacji oraz rodzajów notowanych papierów wartościowych. Pomysł znalazł duże grono odbiorców, odpowiedział na wiele pytań i wątpliwości
jednocześnie nie przybierając formy akademickiego wykładu, a raczej interaktywnego dialogu opartego o multimedialną
prezentację.

WARSZTATY
GIEŁDOWE
Analiza techniczna, zwana przez niektórych kąśliwie magią wykresów, była te-

Świadomi ogromnego znaczenia kooperacji pomiędzy organizacjami
akademickimi,
a światem finansów podjęliśmy
starania mające na celu pomoc w przygotowaniu naszych
członków do wysokich wymagań współczesnego rynku pracy. Nawiązaliśmy współpracę
z firmą Deloitte, która jako
wiodąca instytucja w usługach doradztwa oraz audytu
jest jednym z najciekawszych
miejsc do odbycia praktyk studenckich. Członkowie SKN Inwestor wspomagani radami
bardziej doświadczonych kolegów uczestniczą z powodzeniem w wielu procesach
rekrutacyjnych.

DEAL

Gazeta Inwestycyjna jest naszym najmłodszym projektem, którego efekty macie
właśnie przed oczami. DEAL
stworzyliśmy jako formę
przekazu ciekawych treści,
źródło interesujących informacji oraz doskonałe miejsce do zamieszczenia swojej
pierwszej publikacji. Stworzenie magazynu studenckiego było dla części z nas
ogromnym wyzwaniem, świetnym doświadczeniem oraz prawdziwą lekcją zarządzania i organizacji. Nasza gazeta inwestycyjna to naprawdę dobry DEAL.
SKN Inwestor istnieje od niespełna sześciu miesięcy, dziś przy organizacji naszych spotkań pracuje znacznie liczniejsze grono studentów. Opisane powyżej panele są wynikiem zaangażowania wielu osób, wymiernym efektem naszej pracy. Można powiedzieć, że pierwszy etap funkcjonowania Inwestora jest
już za nami – skonstruowaliśmy organizację studencką – jednak jeszcze bardzo

informacja: dominik.garczynski@skninwestor.com

„Jeśli otoczenie nie stwarza możliwości do
zaspokojenia Twoich potrzeb, stwórz coś,
co je zaspokoi”

wiele przed nami. Nie chciałbym tutaj napisać, że wszystko, co zaplanowaliśmy,
nam się udało. Jednak patrząc na minione spotkania mam nadzieję, że dla każdego z uczestników wniosły one coś wartościowego, że SKN Inwestor poprzez swoją działalność wzbogaca wiedzę, poszerza
horyzonty i rozwija umiejętności. Chcielibyśmy, aby to co udało nam się osiągnąć
w Inwestorze było dowodem na to, że
młodzi ludzie, studenci pełni chęci i zaangażowania są w stanie sami dla siebie wypracować wartość dodaną. Jestem przekonany, że doświadczenia i umiejętności
praktyczne zdobyte podczas uczestnictwa
i organizacji SKN Inwestor zaowocują
w naszym własnym rozwoju, a czas spędzony na naszych spotkaniach jest nie
tylko czasem nauki, ale również czasem
świetnej zabawy oraz ciekawej dyskusji.
Wszystkim tym, którzy uczestniczyli razem z nami w naszych spotkaniach pragnę serdecznie podziękować za ich wkład
i zaangażowanie. Tych, którzy jeszcze do
nas nie trafili zapraszam na kolejne spotkanie, dołączcie do nas, a razem stworzymy nasza inwestycję - Studenckie Koło
Naukowe Inwestor.
Tomek Marciniak
tomasz.marciniak@skninwestor.com
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WSPÓLNIE TWORZYMY
SKN INWESTOR

matem warsztatów, które przeprowadzili z SKN Inwestor maklerzy
Domu Inwestycyjnego BRE Banku. Zakres przedstawionej wiedzy, formacji, wskaźników oraz
grafiki wykreślnej zaspokoił nawet najbardziej wybrednych entuzjastów analizy technicznej.
Panel spotkań warsztatowych
z pracownikami biur maklerskich zyskał ogromne zainteresowanie i będzie kontynuowany
wzbogacając nas o profesjonalną wiedzę i umiejętności.

MIEJSCE REKLAMOWE

przegląd

WYDARZENIA W SKN

czerwiec 2005 | Deal | 8

www.skninwestor.com

wywiady

W CZTERY OCZY

ZŁOTY CZŁOWIEK
POLSKIEJ BANKOWOŚCI
Rozmowa ze Sławomirem Lachowskim, prezesem BRE Banku,
twórcą mBanku i MultiBanku

S

ławomir Lachowski to człowiek, który stworzył pierwszy w Polsce bank internetowy - mBank, który rozwija
się tak dynamicznie, że średnio, co 2 minuty przystępuje
do niego 3 nowych klientów.
W życiu prywatnym to pasjonat sportu,
który by wypocząć bierze udział w maratonie lub zdobywa siedmiotysięcznik.
Jeśli mimo to myślisz, że przypadkowo
jako pierwszy Polak znalazł się na okładce „Forbes’a”, to ten wywiad powinien
wyprowadzić Cię z błędu.
Można śmiało powiedzieć, że w sferze zawodowej osiągnął Pan sukces. Jakie wydarzenia były decydujące dla rozwoju Pana kariery?
By odpowiedzieć na to pytanie muszę się
cofnąć aż do roku 1983, kiedy ukończyłem SGPiS, czyli obecne SGH w Warszawie. Nauka i ciągłe zgłębianie wiedzy zawsze miało dla mnie niebagatelne znaczenie i to właśnie dzięki dobrym wynikom mogłem wyjechać na stypendium
zagraniczne. W tamtych czasach to było
coś. Najlepiej świadczy o tym fakt, że byłem jedyną osobą na roku, która takie
stypendium zdobyła. Najpierw pojechałem do Niemiec, następnie do Szwajcarii,
gdzie miałem okazję poznać inny świat,
nową kulturę, ciekawych ludzi, a przede
wszystkim mogłem szlifować języki obce.
Kolejnym ważnym etapem w moim życiu
była praca w Instytucie Rozwoju Gospodarki wraz z Leszkiem Balcerowiczem.
To było coś niesamowitego. W kilka
osób prowadziliśmy „kółko samokształceniowe”, podczas którego czysto teoretycznie rozważaliśmy problem transformacji gospodarki centralnie planowanej
w gospodarkę rynkową. Nikomu się nawet nie śniło, że dożyjemy czasów, kiedy nasze teorie zostaną wprowadzone
w życie. Wyciągnąłem z tego bardzo cenną lekcję - jeżeli człowiek przygotowuje się do największych wyzwań, to gdy
one nadejdą, jest on im w stanie sprostać i wykorzystać nadarzającą się szansę. Ja zawsze starałem się być gotowy na
ambitne wyzwania i chyba właśnie w tym
tkwi klucz do sukcesu.
9 | Deal | czerwiec 2005
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Jak to się w takim razie stało, że
trafił Pan do bankowości?
Swoją karierę w bankowości zacząłem
w PBG S.A. w Łodzi. Wówczas mój bank
miał aż 67% złych długów i był technicznym bankrutem (jego kapitały własne
były ujemne). Rząd zdecydował się go dokapitalizować, ale pod warunkiem gruntownej restrukturyzacji portfela kredytowego. Zaczynając pracę w 1993 r. zająłem
się przedsięwzięciem, które nosiło nazwę
„restrukturyzacji portfela złych długów”.
Zatem przez pierwszych kilka lat pracowałem jako ktoś, kto decyduje, która firma ma szansę przetrwać, a która nie.
W 1998 roku zacząłem pracę w PKO BP,
który był wtedy synonimem nieprzyjaznego klientom banku, o przestarzałej
strukturze i długich kolejkach. W ciągu dwóch lat udało mi się tam zdziałać sporo. Przede wszystkim wraz z zespołem najbliższych współpracowników
zmieniliśmy zupełnie oferowane produkty, a naszym strzałem w dziesiątkę okazało się stworzenie Superkonta. Wiem,
że może zabrzmieć to zaskakująco, ale
to właśnie z PKO BP pochodzi wiele pomysłów, na których oparliśmy dzisiejszy
sukces mBanku.
Dobrze, że Pan ten temat poruszył,
bo na pewno nie tylko mnie ciekawi jak się dokładnie narodziła idea
mBanku i MultiBanku?
Po restrukturyzacji detalicznego oblicza PKO BP zamarzyło mi się, aby zrobić
wreszcie coś zupełnie nowego. Pracując
w PKO BP raz na parę miesięcy wyjeżdżałem do Doliny Krzemowej w USA. Wtedy to właśnie zaczął się boom internetowy w Ameryce. Świetnie sprzedawało się
wszystko, co miało jakikolwiek związek
z internetem. W latach 1996-2001 na Nasdaq pojawiło się 378 IPO, z których 370
nigdy nie zanotowało ani jednego dolara zysku. Kapitalizacja tych firm przewyższała w szczytowym punkcie 1,5 biliona USD. W 2001 r. większość z nich
zbankrutowała i proszę sobie wyobrazić,
że dokładnie w tym samym roku ruszył
mBank. Cała idea opierała się na przekonaniu, że internet zmieni nasze życie
i będzie święcił triumfy. Gdy to mówiłem,

wielu ludzi myślało: „ten facet zdecydowanie za często jeździ do Stanów”. Ta
moja pewność wypływała jednak z przeświadczenia, że technologia internetowa
pozwoli w bankowości na znaczne obniżenie kosztów, przy zachowaniu wysokiej
jakości świadczonych usług.
Nie wystarczy mieć jednak pomysły, trzeba także znaleźć kogoś, kto
je sfinansuje. Chyba nie było to łatwe, zważywszy na to, jak ogromne
pieniądze pochłonęło uruchomienie tego projektu i pokrycie strat,
jakie przynosił on w pierwszych
4 latach działalności. Jak się więc
stało, że BRE Bank zaufał Panu
i powierzył takie pieniądze?
Jest to bardzo dobre pytanie, na które trudno jednak dać jednoznaczną odpowiedź. Zaczęło się od tego, że przyszedłem do BRE Banku i rozmawiając z jego ówczesnym prezesem, Wojtkiem Kostrzewą powiedziałem po prostu „brak wam detalu”, który neutralizować mógłby wahania koniunkturalne w bankowości korporacyjnej czy inwestycyjnej. Przypomnę, że BRE Bank
był wtedy po nieudanej próbie połączenia z Bankiem Handlowym. Przedstawiłem wówczas biznes plan, z którego wynikało, że potrzebuję 100 mln USD na inwestycje. Jak to się stało, że te pieniądze otrzymałem? To zasługa prezesa Kostrzewy, który będąc na szczycie, miał na
tyle dużo przezorności, by wykupić „polisę ubezpieczeniową” dla BRE Banku,
ówcześnie opierającego się tylko na bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
O tym, że ta decyzja była trafna, najlepiej
świadczy fakt, że mBank w zeszłym roku
zanotował zysk, a MulitBank wygeneruje go już w tym roku. Oczywiście nie było
łatwo, jak to zawsze w przypadku biznesowych przedsięwzięć, które na rynek nie
tyle wchodzą, co go po prostu tworzą.
A tak przecież było w przypadku mBanku, pierwszego internetowego banku w
Polsce. Powierzono mi tak ogromne pieniądze może na piękne oczy, może ze
względu na umiejętność przekonywania
czy dobrą reputację, ale mówiąc poważnie zapewne przeważyły sukcesy, jakie

odnieśliśmy z moimi współpracownikami otwierając w ciągu roku milion Superkont w PKO BP. Najważniejsze, że przyszedłem z dobrze opracowanym pomysłem, dostałem niezbędne środki, a sama
idea wypaliła, i to jak…
No dobrze, ale dlaczego od razu zajmować się tworzeniem dwóch banków detalicznych? Czy nie wystarczyłoby uruchomienie tylko mBanku bądź MulitBanku i czy nie ma ryzyka ich wzajemnej kanibalizacji?
Bez wątpienia jednoczesne wprowadzenie dwóch przedsięwzięć detalicznych
było delikatnie mówiąc nietypowe, choć
jak wskazują ostatnie wyniki finansowe
i rynkowe w pełni uzasadnione. Najpierw
narodziła się koncepcja MultiBanku, ale
po badaniach marketingowych okazało
się, że istnieje ogromne zapotrzebowanie
na taki bank jak mBank - o taniej, zrozumiałej dla wszystkich ofercie, którą charakteryzować będzie dobra jakość. Mówi
się, że słabością mBanku jest to, że jego
klientami są niezamożni, młodzi klienci. My twierdzimy, że jest to naszą siłą,
bo ci aktywni, dobrze wykształceni ludzie
będą coraz bardziej zamożni i to szybciej
niż się naszej konkurencji wydaje. Natomiast MultiBank jest rozwiązaniem bardziej niszowym, utworzonym z myślą
o rodzącej się polskiej klasie średniej.
Zauważyliśmy, że w Polsce piramida dochodów jest odwrócona, tzn. mamy stosunkowo liczną grupę zamożnych ludzi
w bardzo młodym wieku. Poszukują oni
kompleksowej, najwyższej jakości obsługi i innowacyjnych rozwiązań w sferze finansów. Dla nich właśnie stworzyliśmy
MultiBank.
Były plany dotyczące wejścia mBanku na giełdę, ale ostatnio jakoś
o nich nie słychać. Czy są więc one
nadal aktualne?
Niestety nie. Mówię niestety, gdyż tę decyzję bardzo trudno było zaakceptować
pracownikom mBanku, którzy działali
z myślą, że będzie to pierwszy bank internetowy, który wejdzie na giełdę. Również przygotowania do naszego IPO były
mocno zaawansowane. O odrzuceniu
tego pomysłu zadecydowało spojrzenie
na tę transakcję z perspektywy inwestorów BRE Banku. Dla nich wartość BRE
Banku jest o wiele wyższa z mBankiem
niż bez, nawet gdyby to BRE Bank był
w posiadaniu większości akcji.
W jakim kierunku będzie się więc
rozwijał mBank i czy będzie on coraz bardziej obecny poza internetem?
Tak naprawdę, wbrew potocznym opiniom, mBank nigdy nie był tylko i wyłącznie bankiem internetowym. Jest to
po prostu bank, którego głównym kanaczerwiec 2005 | Deal | 10
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FELIETON

W CZTERY OCZY

Jak na sytuację w mBanku wpłynęło pojawienie się pierwszego
poważnego konkurenta, myślę tu
o wejściu Inteligo?
Oczywiście na początku byliśmy pełni
obaw, ale gdy zobaczyliśmy, że prowadzone przez nich z ogromnym rozmachem kampanie reklamowe powodują
wzrost klientów mBanku, strach się ulotnił. Inteligo inwestując w popularyzację
bankowości internetowej, edukował całe
społeczeństwo i w rezultacie przysparzał
nam klientów.
A jak obecnie stawiacie czoła konkurencji ze strony bardzo agresywnie wchodzącego na rynek Eurobanku?
Chcemy by naszym wyróżnikiem były
z jednej strony unikalne produkty i najwyższej jakości obsługa, ale z drugiej
również niebanalna kultura organizacyjna i sami ludzie – nasi pracownicy. Przewaga konkurencyjna budowana jedynie
w oparciu o nowe technologie jest wyjątkowo nietrwała. Produkty są powszechnie kopiowane, co jest zresztą dźwignią
rozwoju. Technologię można kupić, ponieważ coraz rzadziej jest ona produktem autorskim banku. Znacznie trudniej
powielić model biznesowy, a najtrudniej
otwartą kulturę organizacyjną, nastawioną na ciągłą naukę i co najważniejsze słuchanie samych klientów. Cieszę się, że
na tej zasadzie udało nam się wypraco-

KWESTIONARIUSZ
Trzy słowa, najlepiej mnie opisujące:
ambitny, waleczny, bezpośredni
Sukces to dla mnie:
rezultat ciężkiej pracy
Nie cierpię ludzi, którzy:
są próżni lub leniwi
Mam słabość do:
słodyczy
Gdybym nie był tym, kim jestem to
byłbym:
przedsiębiorcą
Dar
natury,
który
chciałbym
posiadać:
lepszą pamięć
Ostatnie zdanie, które chciałbym
wypowiedzieć umierając:
Zrobiłem to, na co było mnie stać
Mój osobisty Mount Everest:
Mount Everest
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wać przewagę konkurencyjną tak mBanku, jak i działającego w nieco innym profilu rynku MultiBanku.

wprost

łem dostępu, a zarazem najważniejszym
„oddziałem” jest internet. Ze światem
rzeczywistym kontaktujemy się bezpośrednio chociażby za pomocą mKiosków.
Każdy z nich daje nam blisko 20 tys. kontaktów z klientami miesięcznie, kosztując
nas zaledwie 15 tys. zł.

Zmieńmy temat na bliższy studentom. Nasi młodzi czytelnicy są
z pewnością ciekawi, jakie kryteria powinna spełniać osoba, która
ubiega się o pracę w mBanku bądź
MultiBanku?
Nasi pracownicy to głównie ludzie młodzi. Różnią się charakterem i profilem
wykształcenia. Jednak wszyscy mają jedną, wspólną cechę - ponadprzeciętną ambicję, a co za tym idzie i nietuzinkową
osobowość. Tego właśnie szukamy u kandydatów.
A jak przebiega proces rekrutacji,
tzn. czy aktywnie poszukujecie ludzi do pracy, czy też raczej czekacie, aż sami się do was zgłoszą?
Rzadko dajemy typowe ogłoszenia do
prasy. Młodym ludziom radzę szukać informacji na naszych stronach internetowych. Warto także wykorzystać szansę, jaką stwarza staż w naszych bankach,
gdyż najlepszym praktykantom zawsze
proponujemy pozostanie u nas na stałe.
Wróćmy może jeszcze do samego
Sławomira Lachowskiego. Wiem,
że bardzo ważny jest dla Pana
sport, mało przecież brakowało,
a studiowałby Pan na AWF-ie. W
jaki sposób ta pasja do sportu i wyniesione z niej doświadczenia okazują się pomocne w świecie finansów?
Niezwykle, i to na wielu płaszczyznach.
Przede wszystkim sport uczy determinacji i wiary w siebie, a także tego, że trzeba się nieźle napocić, by osiągnąć efekty. Z drugiej strony pracując po kilkanaście godzin dziennie trzeba mieć jakąś
odskocznię, zapewniającą „higienę psychiczną”. Dla mnie czymś takim jest właśnie sport, a w szczególności bieganie.
Zaczynałem od krótkich dystansów, teraz
przeszedłem na maratony. Może wynika
to z tego, że i w prawdziwym życiu staram
się wybierać dalekosiężne cele.
Czy tak intensywnie pracując ma
Pan czas na życie rodzinne i realizację swoich sportowych pasji?
Jestem dumny z faktu, że pomimo zawrotnego tempa życia udało mi się zachować wspaniałą rodzinę. Mój 21-letni syn Filip, studiuje obecnie za granicą.
Żona mieszka i pracuje w Łodzi. Widujemy się w weekendy i zawsze staram się
wtedy przygotować dla nas jakieś wspaniałości mojej ulubionej, włoskiej kuchni. Co do zamiłowań sportowych staram
się tak układać swój kalendarz, by raz do
roku wygospodarować minimum 2 tygodnie na dłuższą wyprawę górską. Często

I
KOLEJNE WYDANIE MAGAZYNU
DEAL JUŻ PO WAKACJACH.
Jeżeli chcesz zostać współautorem drugiego numeru, napisz już dziś e-mail o
treści „WCHODZĘ W DEAL” na adres
skninwestor@skninwestor.com i podaj
swoje imię i nazwisko. Skontaktujemy się
z tobą w październiku.
mam przyjemność wspinać się ze znanym alpinistą - Piotrem Pustelnikiem.
Kilka miesięcy temu natomiast samotnie wszedłem na Cotopaxi, drugi szczyt
Ekwadoru i jednocześnie najwyższy
czynny wulkan na świecie (5970 m n. p.
m.). Sukcesem zakończyłem też wyprawę
na najwyższy szczyt Ameryki Południowej - Aconcaguę (6962 m n.p.m.).
Co poradziłby Pan młodym ludziom
właśnie kończącym studia?
Poradziłbym Wam, żebyście mieli odwagę realizować swoje własne zawodowe marzenia. Nie wolno poddawać się
przeciwnościom trudnego przecież obecnie rynku pracy, bo dla ambitnych, nastawionych na stałe doskonalenie własnych kwalifikacji ludzi zawsze znajdzie się miejsce. Ważne jest, abyście mogli przyszłemu pracodawcy pochwalić się
ciekawymi osiągnięciami związanymi
z realizacją często poza zawodowych,
prywatnych pasji, czy hobby. Udowadniacie w ten sposób, że w swoich działaniach potraficie być skuteczni, że chcecie „chcieć”, co z dużą dozą prawdopodobieństwa może przełożyć się na zawodowe wyzwania. Zdecydowanie polecam też
różnego rodzaju praktyki zawodowe, bo
to doskonały sposób na zebranie pierwszych doświadczeń, zweryfikowanie teorii i książkowej wiedzy z codziennością
pracy w prawdziwej organizacji.
Rozmawiała Marta Zaręba
marta.zareba@skninwestor.com

WSZYSTKIEGO MOŻNA
SIĘ NAUCZYĆ
Podczas hossy zarobić może każdy.
Prawdziwą sztuką jest...

nwestowanie w papiery wartościowe, zarówno w charakterze
krótkodystansowej spekulacji jak
i długofalowych inwestycji, jest
jednym z najważniejszych rodzajów działalności w gospodarce
rynkowej. Lokowanie środków w papiery
wartościowe to także przykład podejmowania decyzji w warunkach niepewności
i ryzyka. Dlatego też wielu badaczy starało się wypracować metody, które mogłyby
umożliwić podjęcie optymalnych decyzji.
Ta dziedzina wiedzy, w potocznym języku nazywana nauką o inwestowaniu, łączy
w sobie elementy nauki o finansach oraz
matematyki, a zwłaszcza statystyki i ekonometrii. Liczni twierdzą, że do osiągnięcia odpowiednich rezultatów, w postaci
zysków z inwestycji, niepotrzebne są żadne narzędzia skonstruowane na podstawie
teorii ekonomicznych, a wystarczy zwykła
intuicja. Jednak bardzo często pogląd ten
okazuje się fałszywy.
Zapewne wielu z Was zastanawiało się nieraz nad zainwestowaniem własnych środków na giełdzie. Problem polega na tym,
aby zrobić to z głową i nie działać intuicyjnie. By tak się stało trzeba zdobyć odpowiednią ku temu wiedzę.
Od kilku lat w licznych ośrodkach akademickich w Polsce prowadzone są kursy
pt. „Szkoła Giełdowa”. W sumie 14 godzin
wykładów, a sesje odbywają się w trakcie
weekendów. Całkowity koszt udziału wynosi na chwilę obecną 250 złotych. Zajęcia prowadzone są przez pracowników domów maklerskich oraz wykładowców akademickich. Program kursu podzielony jest
na 5 bloków tematycznych: rynek kapitałowy i papiery wartościowe, funkcjonowanie giełdy, wpływ otoczenia gospodarczego na giełdę, problematyka korzystania z informacji finansowych oraz zasady zarządzania portfelem papierów wartościowych. Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie o tym, że takie szkolenie odbyli oraz zestaw materiałów edukacyjnych.
I co dalej? Czy dwuweekendowy kurs naprawdę wystarczy, by poznać mechanizmy
funkcjonowania giełdy? Otóż prawda jest
niestety taka, iż jest to kurs „dla początkujących inwestorów”, nastawiony przede
wszystkim na osoby, które nie mają większej wiedzy z zakresu ekonomii. Poza tym
informacje przekazywane uczestnikom

kursu mają charakter stricte teoretyczny.
To trochę tak jak uczyć karate za pomocą
kursu korespondencyjnego, jak wyraził się
kiedyś mój przyjaciel. Wreszcie kurs ten
nie kończy się żadnym egzaminem, ani testem sprawdzającym, dlatego też certyfikat
ukończenia świadczy tylko o tym, że klient
„odsiedział” swoje zapłacone 14 godzin, co
nie musi być równoznaczne z zaangażowaniem osobistym. Dlatego też polecam ten
kurs głównie studentom kierunków nieekonomicznych oraz osobom, które chciałyby zdobyć podstawy
wiedzy o rynku kapitałowym. Mimo niedociągnięć tego typu
szkoleń, zdecydowana większość uczestników zadeklarowała
wzrost swojego zainteresowania rynkiem
kapitałowym
w
Polsce
po
ukończeniu kursu. Wielu twierdzi nawet, iż
przekazywanie jedynie podstaw teoretycznych oraz opartych na nich metod inwestowania nie jest złym
rozwiązaniem.
Z drugiej strony są i tacy, którzy rynek traktują jako zakłady na wyścigach
konnych,
w których obstawia się konkretnego konia zapominając
w ten sposób o teorii optymalnego portfela Markovitza. Warto zwrócić uwagę na
fakt, że wielu poważnych inwestorów, którzy korzystają z usług firm doradczych,
stosując tę metodę zarobiło nawet w okresie kryzysów. Podczas hossy zarobić może
każdy, natomiast prawdziwą sztuką jest
umieć wykorzystywać swoje środki, aby
zarabiały na siebie nawet w okresie gwałtownego spadku cen walorów.
Po ukończeniu kursu, wyposażony w czystą teorię, nie popartą żadnymi doświadczeniami, obiecywałem sobie wiele, dopóki nie spróbowałem swoich sił w grze in-

Szkoła
Giełdowa
to dla
wielu
początek
przygody
z rynkiem
akcji

westycyjnej gazety giełdowej „PARKIET”,
przeznaczonej dla studentów. Całe szczęście, że pieniądze były wirtualne. Takie
platformy inwestycyjne okazują się niezwykle przydatne w zdobyciu praktycznej
edukacji ekonomicznej, związanej z obrotem pieniędzmi. Często korzystają z nich
osoby, które nie czują się na tyle pewnie,
by zainwestować prawdziwe pieniądze, ale
nie tylko - na zagranicznych uczelniach
tego typu platformy wykorzystywane są
podczas regularnych zajęć dydaktycznych.
Dają one możliwość
zapoznania się z walorami notowanymi
na rynku oraz z systemem notowań i zleceń funkcjonującym
na danej giełdzie.
Zorganizowana
na
przełomie
2004/
2005 przez gazetę
„PARKIET” wirtualna platforma inwestycyjna pod nazwą „Gra Giełdowa” wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród studentów w całym kraju. Każdy zarejestrowany uczestnik otrzymał na początku 100
tys. złotych i poprzez dokonywane operacje mógł tę kwotę zwiększać (lub co też się
zdarzało - zmniejszać). Kurs notowanych
na tej platformie akcji był kompatybilny z rzeczywistymi notowaniami na GPW
w Warszawie. Portal internetowy parkiet.com dawał również (nie tylko uczestnikom kursu, ale także regularnym inwestorom) zestaw narzędzi do analizy technicznej notowanych walorów. Dreszczyku emocji dodawały nagrody, jakie można
było wygrać: staże, praktyki, studia podyplomowe czy cenne nagrody rzeczowe.
Wiedzę z zakresu inwestowania można
także zdobyć poprzez udział w różnych
seminariach, konferencjach, przynależność do kół i stowarzyszeń naukowych.
Warto postarać się o organizowane przez
Giełdę Papierów Wartościowych praktyki
studenckie, podczas których praktykanci
mają okazję poznać nasz rynek od przysłowiowej kuchni.
Możliwości jest wiele, zachęcam więc
wszystkich gorąco do zdobywania wiedzy
z dziedziny funkcjonowania rynków finansowych oraz do efektywnego jej wykorzystywania.
Michał Puchałowicz
michal.puchalowicz@gazeta.pl
czerwiec 2005 | Deal | 12
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ROZMOWA Z
KRZYSZTOFEM SPYRĄ

Porzucił pracę w Merrill Lynch Int. by zrealizować śmiałą ideę utworzenia firmy indywidualnego doradztwa finansowego. Od maja 2004
roku swoją działalność operacyjną rozpoczął Open Finance

K

rzysztof Spyra ma 31 lat,
jeździ czarnym Subaru
Impreza STi, a 14 miesięcy temu zrezygnował
z intratnego stanowiska
w Merrill Lynch Int. by
utworzyć firmę doradztwa inwestycyjnego OPEN FINANCE. O szczegółach tego
przedsięwzięcia i nie tylko SKN Inwestor
rozmawiał z Krzysztofem Spyrą.
Jak narodziła się idea utworzenia
OPEN FINANCE i jak z perspektywy czasu ocenia Pan przyjęty przez
siebie model biznesowy?
Gdy pracowałem i mieszkałem w Londynie, byłem równocześnie odpowiedzialny
za obszar Europy Centralnej i Wschodniej, w tym Polskę. Zacząłem wtedy porównywać sytuację na rynku finansów
detalicznych w Wielkiej Brytanii i w Polsce. Nasz kraj jawił się jako pustynia, jeśli chodzi o tego typu usługi. Odszedłem
z Merrill Lynch bo wierzyłem, że OPEN
FINANCE to dobry pomysł na biznes i po
tych kilku miesiącach działalności mogę
powiedzieć, że się nie myliłem.
Jak określiłby Pan główne przewagi konkurencyjne OPEN FINANCE
w stosunku do Expandera i Xeliona?
Zacznijmy od tego, że profesjonalna konkurencja jest na razie niewielka, bo firm
świadczących podobne do nas usługi jest
niewiele. Ja opieram strategię OPEN FINANCE na uczynieniu z naszej firmy instytucji zaufania publicznego. Chodzi mi
o to, aby klient wychodził z OPEN FINANCE z przekonaniem, że nasz konsultant doradził mu najlepiej jak to tylko możliwe, tak, aby zawsze chciał do
tego konsultanta wracać. Czy tak jest
u innych? Nie wiem… Mam jednak nadzieje, że tak, bo paradoksalnie im więcej takich firm, tym dla nas lepiej. Kibicujemy ich wszelkim ruchom marketingowym, bo przyczyniają się one do wzrostu świadomości ludzi o finansach osobistych, a co za tym idzie, do rozwoju całego segmentu rynku.
Jak kształtuje się struktura działal13 | Deal | czerwiec 2005
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ności OPEN FINANCE?
OPEN FINANCE to z jednej strony biznes kredytowy, a z drugiej inwestycyjny. Chciałbym, aby w przyszłości te dwie
nogi były zrównoważone. Jak na razie
biznes po stronie kredytowej przeważa; wynika to z tego, że w Polsce, jak do
tej pory, nie było kultury systematycznego oszczędzania. Zanim więc ten rynek
dojrzeje, trzeba jeszcze wykonać wiele „pracy u podstaw” – w ta stronę idą
wiec również nasze wysiłki. Mam tu na
myśli przede wszystkim działania z zakresu marketingu i PR, np. konferencje
o charakterze edukacyjnym, artykuły prasowe, programy telewizyjne itd.
Chcemy uświadomić potencjalnemu inwestorowi, że odłożenie np. 10 mln zł
na emeryturze dla człowieka, który ma
obecnie 20-25 lat i wysokie aspiracje życiowe nie jest wielkim wyczynem, oczywiście jeśli się to odpowiednio wcześnie
zaplanuje. Z drugiej jednak strony rynek,
na którym działamy, powoli zaczyna dojrzewać. Świadczy o tym najlepiej fakt, że
podczas gdy w sektorze bankowym średnia kwota inwestycji kształtuje się na poziomie od kilku do kilkunastu tysięcy zł,
u nas oscyluje ona w granicach 70 tys.
zł.

KWESTIONARIUSZ

Trzy słowa, najlepiej mnie opisujące:
po prostu normalny
Sukces to dla mnie:
realizacja własnych, kluczowych planów
Nie cierpię ludzi, którzy:
stronię od takich pytań
Mam słabość do:
mądrych rozsądnych ludzi
Gdybym nie był tym, kim jestem to byłbym:
kierowcą rajdowym?
Dar natury, który chciałbym posiadać:
jeżeli można zaliczyć tu grę na saksofonie, to
owszem
Mój osobisty Mount Everest:
teraz jest nim zdecydowanie rozwój
OpenFinance

Jakie są największe problemy w zarządzaniu taką instytucją jak OPEN
FINANCE?
Z mojego punktu widzenia jest to zarządzanie dużą ilością ludzi w taki spo-

sób, aby zachęcać ich do patrzenia zawsze na interes klienta i utrzymywania
bardzo wysokiego poziomu profesjonalizmu. Co się z tym wiąże, z perspektywy całej instytucji, wyzwanie stanowi
znalezienie odpowiednich, zmotywowanych kandydatów do pracy. Obecnie zatrudniamy 70 osób i poszukujemy kolejnych. Przy czym przyjęliśmy filozofię zatrudniania ludzi bez większego doświadczenia zawodowego, gdyż wolimy, bazując na własnym doświadczeniu, „lepić tą
glinę” własnymi rękami.
Na jakie w takim razie cechy pozamerytoryczne zwraca Pan uwagę zatrudniając świeżo upieczonego absolwenta?
Z pewnością na inne teraz niż będąc
w Merrill Lynch. Obecnie mam wielką
słabość do osób, które trenowały wyczynowo sport, gdyż uczy to odpowiedzialności za siebie, stawiania ambitnych celów i ich konsekwentnej realizacji. Ważna jest też intensywna działalność w organizacjach studenckich, która świadczy
o inicjatywie i aktywnym podejściu do
życia. Bardzo istotny jest również sposób
w jaki zostało napisane CV - czy jest
rzetelne, zwięzłe, a zarazem oryginalne
i przykuwające uwagę. Mam też słabość
do interesujących sentencji, może dlatego, że sam kiedyś z tego sposobu korzystałem. Pewien list motywacyjny zdarzyło mi się zakończyć wersem z piosenki zespołu Abba: „take a chance on me”. Dopiero po wysłaniu aplikacji zdałem sobie
sprawę, że można go różnie zrozumieć.
No, ale najważniejsze, że podziałało.
Jaką radę dałby Pan studentom,
którzy marzą o osiągnięciu sukcesu
zawodowego Pana formatu?
Z doświadczeń, które zdobyłem pracując
w Londynie, mam bardzo mocne przeświadczenie, i nie jest to ckliwy tekst,
że polski system kształcenia w niczym
nie ustępuje temu z Zachodu. Nie miejcie więc z tego powodu żadnych kompleksów. Przede wszystkim jednak życzę
wam wiary w siebie i do boju!
Rozmawiała Marta Zaręba
marta.zareba@skninwestor.com
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ZARZĄDZANIE
MAJĄTKIEM
Efektywność gospodarowania kapitałem
niefinansowych spółek giełdowych
w latach 1997-2003

A

naliza finansowa jest jednym z wielu narzędzi wykorzystywanych przez inwestorów
planujących
podjąć konkretne działania związane z lokowaniem środków finansowych w wybrane przedsięwzięcia. W sposób relatywnie prosty ukazuje nam sytuację finansową przedsiębiorstwa oraz pozwala na
porównywanie spółek. Dzięki analizie finansowej możemy wstępnie poznać kilkanaście charakterystyk opisujących jej
sytuację. Możemy wykorzystywać ją także w badaniu kondycji finansowej przedsiębiorstw niefinansowych (np. wskaźnik ZET). Choć bywa krytykowana i wykazywane są jej niedoskonałości (np.
brak możliwości obrony przed sprytnymi zabiegami finansowymi), to jednak
stanowi ona podstawowe narzędzie w rękach inwestora, pozwalając mu na ocenę
kondycji finansowej spółki lub przedsięwzięcia finansowego. W pierwszym numerze zajmiemy się analizą efektywności gospodarowania majątkiem przedsiębiorstw giełdowych w latach 1997-2003.

EFEKTYWNOŚĆ GOSPODAROWANIA
Efektywność gospodarowania jest ważnym miernikiem działalności spółki. Pozwala określić, w jaki sposób managerowie zarządzają aktywami i pasywami
przedsiębiorstwa. W szczególności pozwala określić politykę przedsiębiorstw
w zakresie należności i zobowiązań,
a także poznać, przez ile dni przedsiębiorstwo finansowane jest kapitałem obcym i przez ile musi posiłkować się kapitałem stałym. Dzięki tej grupie wskaźników możliwe jest także wyznaczenie produktywności aktywów przedsiębiorstwa,
co z kolei mówi nam, jak efektywnie wykorzystywany jest majątek zarządzany
przez spółkę.
Biorąc pod uwagę produktywność aktywów wszystkich spółek giełdowych w latach 1997-2003 możemy zaobserwować
wyraźny jej spadek (z 1,6 do 1), co świadczy o tym, że spółki przyrastały szybciej
majątkowo niż powiększały swoją pozycję
na rynku (co powinno być uwidocznio-

z faktu, iż przedstawiciele tych sektorów potrzebują relatywnie dużych aktywów dla prowadzenia swojej działalności (infrastruktura i majątek trwały bądź
aktywa finansowe dla spółek usług finansowych). Niskie wskaźniki wynikają
w większości przypadków nie tyle ze słabego zarządzania tymi spółkami, co raczej ze specyficznych warunków działania danej branży i wysokich barier wejścia do nich.

ZAPASY W DNIACH

LICZBY
Produktywność aktywów w latach
1997-2003 - Spółki giełdowe
1997 - 1,5966
1998 - 1,3425
1999 - 1,2258
2000 - 1,1463
2001 - 1,1140
2002 - 0,9882
2003 - 1,0135
ne przez dynamikę przychodów). Może
być to związane z faktem, że większość
spółek giełdowych to przedsiębiorstwa
już ukształtowane o określonej pozycji
na rynkach tradycyjnych, gdzie trudno
o szybką ekspansję. Jedynymi branżami,
które zdołały obronić swoje pozycje są,
branża chemiczna i materiałów budowlanych. Największy spadek produktywności odnotowano w budownictwie (z 1,94
do około 1,1), przemyśle lekkim (z 1,5
do 1,1) oraz w sektorze informatycznym
(z 2,35 do 1,05). Dwie pierwsze branże
przechodziły w tym okresie kryzys, natomiast wyniki branży informatycznej
związane są głównie z wolniejszym niż
się spodziewano rozwojem sektora teleinformatycznego w Polsce (choć właściwie na całym świecie inwestorzy zawiedli się na tych spółkach, co znalazło swoje odbicie w ich gwałtownej wyprzedaży
w 2001 i 2002 roku). Spółki te początkowo pokazywały dobre wyniki i wysoką dynamikę przychodów, co zachęcało do pożyczania im pieniędzy na dalszy rozwój.
Powodowało to przyrost majątku, który
jednak nie był w stanie wygenerować nowych przychodów (głównie ze względu
na zwiększającą się konkurencję oraz zahamowanie niektórych usług internetowych). Najbardziej produktywnymi sektorami na GPW w Warszawie są: sektor
handlowy (wskaźnik około 2 – co związane jest ze specyfiką tej branży), przemysł chemiczny i spółki motoryzacyjne.
Do outsiderów możemy zaliczyć spółki
z sektora telekomunikacyjnego, energetyki i usług finansowych. Niskie wskaźniki dla tych branż wynikają głównie

W gospodarce zapasami obserwujemy
wyraźną tendencję do obniżenia cyklu
ich przetrzymywania. W ciągu badanego
okresu przeciętna liczba dni, przez które
spółka przetrzymywała zapasy, zmniejszyła się z 37 do 26 dni. Jest to sygnał pozytywny, świadczący o tym, że polskie spółki zaczynają produkować głównie wielkości zamówienia, a także dążą do zsynchronizowania procesów produkcyjnych z procesami dystrybucji. Zarządzający zwrócili uwagę także na fakt, że przetrzymywanie zapasów rodzi ze sobą koszty związane nie tylko z magazynowaniem, ale także z zamrożeniem środków, które mogłyby być wykorzystane do innych celów.
Największe redukcje zapasów możemy zaobserwować w budownictwie oraz w przemyśle materiałów budowlanych. Wydaje
się, że branże, które najbardziej straciły
na zmniejszeniu się globalnego popytu inwestycyjnego musiały najszybciej dostosować się do zapotrzebowania ze strony
klientów. Szczególnie w branży materiałów budowlanych obserwujemy tendencję
do produkcji na konkretne zamówienia
klientów. Wysokie wartości wskaźników
utrzymują się w przemyśle metalowym,
chemicznym i lekkim, a więc w sektorach,
których wyroby nie muszą być szybko
zbywane (przeciętne przebywanie towaru
w magazynie sięga tutaj około 50-60 dni).
Niskie wskaźniki występują w przemyśle
spożywczym oraz, co może stanowić zaskoczenie, w sektorze mediów (działalność poligraficzna i wydawnicza). Także wydawcy zaczęli produkować pod poszczególne kanały dystrybucji. Choć
w tym przypadku wpływ na wyniki zapasów może mieć pojawienie się coraz bardziej popularnych elektronicznych kanałów dystrybucji, które w znacznym stopniu pozwalają na przyśpieszenie procesu
sprzedaży i powiązanie go ściśle z procesem produkcji.

NALEŻNOŚCI W DNIACH
Polityka należności odgrywa kluczową
rolę w działalności każdej firmy. Jest ważnym elementem wpływającym na sprzedaż oraz płynność przedsiębiorstw. Warunki sprzedaży w wielu przypadkach stały się czynnikiem wręcz ważniejszym niż
cena produktu.
czerwiec 2005 | Deal | 14
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CYKL KAPITAŁU
OBROTOWEGO NETTO

Powstawanie zatorów
płatniczych i w konsekwencji wydłużenie
okresu ściągania należności, to poważny problem największych polskich przedsiębiorstw

Firmy konkurujące ze sobą skłonne są wydłużać okresy wymagalności zapłaty za towary, aby utrzymać swoich dotychczasowych klientów lub pozyskać w ten sposób nowych. Ta tendencja dotyczy także analizowanych przez nas spółek giełdowych.
W 1997 roku przeciętny okres trwania
należności wyniósł około 60 dni, podczas
gdy w 2003 roku było to już ponad 100
dni. W „rekordowym” 1998 i 2002 roku
wskaźnik ten przekraczał 110 dni. Możemy zauważyć dwie główne przyczyny wydłużania się okresów płatności. Pierwsza z nich dotyczy wspomnianej już walki konkurencyjnej przedsiębiorstw o pozyskanie klienta. Druga związana jest
z kłopotami płatniczymi klientów i tworzeniem się zatorów płatniczych, co
w znacznym stopniu wydłuża okres ściągania należności i ma negatywny wymiar gospodarczy. Sektorami o najdłuższych okresach płatności są budownictwo, sektor elektromaszynowy i drzewno– papierniczy. W stosunku do pierwszej branży możemy zaobserwować skutki problemów płynności kontrahentów
i nieregulowania zobowiązań w terminie. W przypadku przemysłu elektromaszynowego kluczową rolę odgrywa charakter wytwarzanych dóbr, które często
muszą być sprawdzone przed ostatecznym dokonaniem płatności. Ponadto są
to wyroby specjalistyczne, często drogie, za które odbiorcy płacą transzami.
Najkrótsze okresy płatności obserwujemy w handlu (około 70 dni, ale w ciągu
ostatnich 7 lat mogliśmy zaobserwować
znaczne zwiększenie pozycji należności). Niski wskaźnik związany jest z faktem, że spółki handlowe dążą do jak najczęstszego obracania środkami pieniężnymi (choć także i one zostały zmuszone
przez rynek do bardziej liberalnej polityki). Branżami, które stosują najbardziej
rygorystyczne zasady polityki należności, są sektory metalowy i motoryzacyjny
(około 50 dni). Generalnie możemy jednak stwierdzić, że spółki giełdowe przeszły w ostatnich latach od konserwatywnej do liberalnej polityki należności.

ZOBOWIĄZANIA W DNIACH
Wykazane wcześniej wydłużenie okresu spłacania należności powinno mieć
przełożenie na wydłużenie okresu spła15 | Deal | czerwiec 2005
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ty zobowiązań. I rzeczywiście w przypadku spółek giełdowych także występuje
taka zależność. W ciągu badanego okresu przeciętna długość spłaty zobowiązań
wzrosła ze 110 do około 160 dni. Tendencja ta wynika z faktu, że spółki zaciągają
coraz więcej zobowiązań oraz nie regulują swoich płatności gotówką. Niestety nie
jest to sytuacja korzystna i może prowadzić do zatorów płatniczych oraz opóźnień w wypłacie wynagrodzeń. Możemy
zaobserwować, że spółki są skłonne do
finansowania swojej działalności właśnie
przez zwiększanie zobowiązań krótkoterminowych, co ma bezpośredni związek
z kosztem kredytu. Innymi słowy spółki giełdowe kredytują swoją działalność
środkami innych przedsiębiorstw. Warto zauważyć, że przedsiębiorstwa notowane na giełdzie są podmiotami silnymi
w swoich sektorach, tak więc mają możliwości oddziaływania na swoich dostawców. W przypadku pozycji zobowiązania
wartość wskaźnika zawyżają spółki teleinformatyczne. Właśnie sytuacja tych
podmiotów ma duży wpływ na wielkości przeciętne. Przedsiębiorstwa teleinformatyczne są jednak bardzo zadłużone
(z wyjątkiem TP S.A.), co jest bezpośrednio związane z wysokimi nakładami potrzebnymi do ich funkcjonowania. Do innych zadłużonych sektorów możemy zaliczyć spółki budowlane (155 dni), drzewno-papiernicze (153 dni) i medialne (156
dni). W przypadku tych pierwszych jest
to pochodna słabej koniunktury w sektorze. Także branża drzewna przeżywała jeszcze kilka lat temu ciężkie chwile.
Do najmniej zadłużonych sektorów należą chemiczny (87 dni) oraz, co może stanowić zaskoczenie, sektor informatyczny (86 dni), gdzie jeszcze pod koniec lat
90-tych wielkość tego wskaźnika sięgała około 130 dni. W trakcie hossy internetowej powstawało wiele spółek, które były silnie lewarowane. Jednak przez
kilka następnych lat wiele z nich upadło,
a na rynku pozostały najsilniejsze, które są w stanie efektywnie konkurować.
Dlatego też poprawiła się zdolność tych
spółek do spłaty zobowiązań. Biorąc pod
uwagę ogólny przyrost wskaźnika to jest
on dość duży we wszystkich branżach,
tak więc możemy wnioskować, że wszystkie spółki finansują swoją działalność
zwiększonymi zobowiązaniami.

Przedsiębiorstwo może korzystać z różnych źródeł finansowania. Jak zauważyliśmy na podstawie analizy zobowiązań, przedsiębiorstwa giełdowe wydłużały znacznie okresy spłaty zobowiązań
i w ten sposób pośrednio finansowały swoją działalność. Cykl konwersji gotówki pozwala nam określić przez ile dni
przedsiębiorstwo musi finansować swoją działalność kapitałem stałym. Im krótszy ten okres tym lepiej, ponieważ kapitał długoterminowy może zostać wykorzystany na inwestycje i finansowanie
majątku trwałego. W przypadku cyklu
KON mamy do czynienia z dwiema fazami. W latach 1997-1999 był on stały i wynosił około 16 dni. Sytuacja uległa znacznej poprawie w latach 2000-2002, kiedy to przedsiębiorstwa nie musiały posiłkować się w znacznym stopniu kapitałem
stałym. Było to zasługa głównie zmniejszających się zapasów oraz zwiększenia
się okresu spłaty zobowiązań.
W 2003 roku mieliśmy jednak do czynienia z niemałym wzrostem wskaźnika
w związku ze znacznym zmniejszeniu się
zobowiązań. Branżami, w których cykl
utrzymywał się na relatywnie wysokim
poziomie praktycznie przez cały okres
analizy są: chemiczna, elektromaszynowa, przemysł lekki i maszynowy. Także
w tych sektorach wskaźnik ulegał pewnym wahaniom, choć cały czas utrzymywał się na dodatnim poziomie. Niskie
wartości wskaźnika obserwowaliśmy
w przypadku spółek sektorów: media,
budownictwo oraz handel i przemysł
spożywczy. W przypadku dwóch ostatnich jest to uzasadnione specyfiką branży. Produkcja spożywcza wymaga szybkiego cyklu konwersji zapasów, natomiast handel opiera się na szybkości obrotu gotówki, tak więc kapitał obrotowy
netto przyjmuje dla spółek handlowych
niskie wartości.

PODSUMOWANIE
Generalnie spółki giełdowe dążą do bardziej efektywnego gospodarowania kapitałem obrotowym (w szczególności zapasami i należnościami) i obniżania jego
cyklu netto. Zarządzający przedsiębiorstwami, w warunkach dużej konkurencji
dostrzegają wymierne korzyści płynące
z lepszego wykorzystywania posiadanego majątku. Sytuacja spółek giełdowych
wydaje się jeszcze bardziej szczególna. Są
one wystawione na „widok publiczny”,
a oczekiwania akcjonariuszy w stosunku
do nich są zdecydowanie wyższe.
Aneta Kubiak
anetta@o2.pl
Tomasz Bursa
tomasz.bursa@skninwestor.com
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GPW vs. GIEŁDY
ŚWIATOWE
Czy warto się sugerować?
Kilka słów o zależnościach między giełdami

W

poniższym artykule
przedstawimy wyniki badania, które miało na celu
sprawdzenie zależności giełdy warszawskiej od giełd światowych. Postanowiliśmy użyć przy tym indeksu WIG 20
oraz indeksów DOW JONES, FTSE 30
i DAX (jako, że powiązane są one z największymi spółkami na rynku). Wbrew
pozorom badanie takie może przynieść
wymierne korzyści materialne. Ewentualne potwierdzenie hipotezy daje możliwość przewidywania zachowania polskiej giełdy na podstawie danych z jej
światowych odpowiedników oraz podejmowania trafniejszych decyzji inwestycyjnych. Oczywiście nie ma 100% gwarancji na dokonanie właściwego wyboru
jako, że na giełdę wpływa jeszcze szereg
innych czynników poza stanem innych
giełd. Jednak przy silnej zależności można z dużym prawdopodobieństwem decyzję taką podjąć.

WSTĘP TEORETYCZNY
Zanim przejdziemy do przedstawienia
wyników naszego badania właściwe wydaje się skrótowe przedstawienie narzędzi jakich użyliśmy. Opieraliśmy się
w dużej mierze na wiedzy statystycznej
i zależnościach liniowych między zmiennymi. Posłużyliśmy się także wiedzą ekonometryczną podczas budowania modelu zgodnego z założeniami MNK (Metody Najmniejszych Kwadratów). Zacznijmy jednak od początku. Liczebność próby, która posłużyła nam do przeprowadzenia badania wynosi 45 (dane z dni
od 13 stycznia do 14 marca br.). Próbę
taką można nazwać dużą w sensie statystycznym. Oznacza to, że na jej podstawie możliwe jest wyciągnięcie wniosków
o dość znacznym uzasadnieniu statystycznym. Użyliśmy danych o częstotliwości dziennej, zawierających kurs
otwarcia, zamknięcia, minimalny, maksymalny oraz zmianę kursu (danego indeksu) w porównaniu z dniem poprzednim wyrażoną procentowo. W badaniu
staramy się udowodnić zależność liniową, czyli zależność postaci y = a * x +
b, gdzie y – wartość indeksu WIG 20,
x – wartość indeksów giełd światowych
(model jednej zmiennej niezależnej) lub

y = a1 * x1 + a * x + ... + a * x + b, gdzie
2
2
n
n
y – wartość indeksu WIG 20 , x1 ... xn –
wartości poszczególnych indeksów giełd
światowych (model wielu zmiennych
niezależnych). Powszechne w takich
przypadkach jest użycie współczynnika
korelacji Pearsona ( rxy). Współczynnik
ten mówi nam o dwóch rzeczach. Pierwsza to siła - wartość bezwzględna należy
do przedziału <0; 1>, przy czym przyjęło
się, że: 0 - 0,2 – brak korelacji (postaci liniowej y = a * x + b); 0,2 – 0,4 – słaba korelacja; 0,4 – 0,6 – umiarkowana
korelacja; 0,6 – 0,8 – silna korelacja;0,8
– 1 – bardzo silna korelacja.
Druga natomiast to kierunek zależności
– znak minus mówi nam, że zazwyczaj
wzrostowi zmiennej x towarzyszy spadek
wartości zmiennej y, zaś plus oznacza,
że wraz ze wzrostem zmiennej x zazwyczaj pojawia się wzrost zmiennej y. Należy podkreślić, że współczynnik korelacji
Pearsona uwzględnia jedynie zależności
liniowe. Jeśli jego wartość wyniesienie
0, nie musi to oznaczać, że zmienne są
od siebie niezależne. Nie wychwyci przykładowo zależności postaci y = a *x2.

CZĘŚĆ ZASADNICZA
Po wstępie teoretycznym, przejdźmy do
zagadnień natury praktycznej, czyli naszego badania. Poniżej zamieszczamy
macierze współczynników korelacji. Na
macierzach tych możemy zaobserwować,
które giełdy najsilniej wpływają na giełdę
warszawską. Przejdźmy do skonstruowania modelu liniowego najsilniejszych za-
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leżności. Z powyższych zestawień wynika, że korelacja między zmianami dziennymi indeksu WIG20, a giełdami światowymi jest bardzo słaba, można nawet powiedzieć, iż prawie nie występuje. Wobec tego konstruowanie modelu MNK jest statystycznie nieuzasadnione. Zajmiemy się wpływem giełd światowych na wartość zamknięcia indeksu
WIG20. W pierwszym kroku rozpatrzymy model jednej zmiennej, a potem będziemy wzbogacać go o kolejne zmienne, co powinno skutkować zwiększeniem
dokładności naszych prognoz. Zacznijmy od zilustrowania zależności między
WIG20 a FTSE. Nasz model będzie miał
postać ogólną yt = a * xt + b + ξt , gdzie yt
– wartość zamknięcia WIG20 w okresie
t, xt – wartość zamknięcia FTSE w okresie t, ξt – składnik losowy w okresie t, a,b
– szacowane parametry. Po dokonaniu
obliczeń otrzymujemy oszacowania (Tablica 6), gdzie: SE – suma kwadratów
reszt (czyli suma kwadratów odległości
punktów rzeczywistych od
oszacowanej prostej) – tą wielkość minimalizujemy; R2 - współczynnik determinacji (mówi jaki procent zmiennej y został
objaśniony przez zmienną x); KR2 – skorygowany współczynnik determinacji
(umożliwia porównanie modeli o różnej
liczbie parametrów); wsp. reg. – współczynniki linii regresji (po prostu szacowane parametry); t – stat – wartość statystyki t-Studenta (duża wartość bezwzględna świadczy o potrzebie uwzględnienia danego parametru w funkcji).
Nasza prosta ma więc postać yt = 0,8186
* xt - 2079,7041. Będzie ona prostą
w układzie kartezjańskim (X0Y). Poniżej
zamieszczamy ilustrację graficzną naszej
prostej w układzie współrzędnych T0Y,
gdzie T – oznacza oś czasu. Tak więc ilustracja ukazuje zmianę yt w czasie. Przystąpimy teraz do wzbogacenia naszego
modelu o kolejną zmienną, mianowicie
o wartość zamknięcia DJ z dnia poprzedniego. Wykorzystanie „cofniętych” danych wynika z różnic czasowych między
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Tablica 1. Wartości współczynnika korelacji dla indeksów z otwarcia sesji / Tablica 2 Wartości
współczynnika korelacji dla wartości minimalnych poszczególnych indeksów / Tablica 3 Wartości
współczynnika korelacji dla wartości maksymalnych poszczególnych indeksów / Tablica 4
Wartości współczynnika korelacji dla wartości zamknięcia poszczególnych indeksów / Tablica 5
Wartości współczynnika korelacji dla zmiany poszczególnych indeksów wyrażonej w %.
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FELIETON

giełdą nowojorską a warszawską. Nasz
model będzie wyglądał następująco:
yt = a1 * x1t + a2 * x2t + b + ξt , gdzie: yt
– wartość zamknięcia WIG20; x1t – wartość zamknięcia FTSE; x2t – wartość zamknięcia DJ w dniu poprzednim. Po
dokonaniu estymacji: SE = 44,208; R2
= 0,741; KR2 = 0,729; wyraz wolny:
wsp. reg. = -3035,15, t - stat = -6,462;
FTSE Zamknięcie: wsp. reg. = 0,4066,
t - stat = 2,977; DJ Zamk[1]: wsp. reg.
= 0,2804, t - stat = 3,708. Porównując SE, KR2 obydwu modeli oraz biorąc
pod uwagę wartość statystyki t-Studenta
dla nowo wprowadzonej zmiennej wynika, że polepszyła ona istotnie nasze prognozy. Pokusimy się teraz o uwzględnienie indeksu DAX. Nasz model będzie teraz postaci: yt = a1 * x1t + a2 * x2t + a3 *
x3t + b + ξt , gdzie x3t – wartość zamknięcia DAX. Po dokonaniu obliczeń: SE =
43,660; R2 = 0,753; KR2 = 0,735; wyr.
wolny: wsp. reg. = -2975,35, t - stat =
-6,388; FTSE Zamk: wsp. reg. = 0,6446,
t - stat = 3,016; DJ Zamk[1]: wsp. reg. =
0,3454, t - stat = 3,955; DAX Zamk: wsp.
reg. = -0,4471, t - stat = -1,436. Wprowadzenie indeksu DAX niewiele poprawiło
efektywność naszych prognoz. Świadczy
o tym niska wartość bezwzględna statystyki t-Studenta. Oznacza to, że nie popełnimy dużego błędu pomijając DAX
i pozostając przy modelu o dwóch zmiennych.

PODSUMOWANIE
Po przeanalizowaniu rysunków łatwo
można dostrzec, że nasz model nie zawsze odzwierciedla rzeczywiste zachowania WIG20. Wynika to z kilku czynników. Przy wykonywaniu badania korzystaliśmy z danych dziennych, podczas gdy standardem jest posługiwanie

wprost

BADANIA NAUKOWE

się danymi o częstotliwości 15 minut lub
mniejszej. Założyliśmy a priori związek
liniowy między giełdami. W rzeczywistości zaś powiązania między nimi mogą
przybierać formy nieliniowe. Przyjęliśmy też, że na WIG20 wpływają jedynie
DJ, DAX, FTSE, a w rzeczywistości poza
wartościami tych indeksów WIG20 zależy od szeregu innych czynników, których
nie uwzględniliśmy. Świadczą o tym niskie wartości współczynnika determinacji ( R2 ) oraz skorygowanego współczynnika determinacji ( KR2 ). Czynniki
te mogą być różnorakie począwszy od innych światowych indeksów, których nie
umieściliśmy w naszym modelu, a skończywszy na polityce rządu. Część z nich
można przedstawić w sposób matematyczny i włączyć do modelu, ale istnieją
również takie, których nie można do niego dołączyć. Jako, że polska giełda jest
relatywnie młoda to czynniki niematematyczne (polityka rządu, afery gospodarcze, zmienne nastroje inwestorów)
przeważają. Może to w pewnym stopniu tłumaczyć niskie wartości współczynników determinacji. Nie sprawdzaliśmy również czy składnik losowy po-
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Model jednej zmiennej. Opracowanie własne
17 | Deal | czerwiec 2005

siada rozkład normalny N(0, σ2), a jest
to jedno z podstawowych założeń modelu MNK. Należy jeszcze zauważyć występowanie dodatniej autokorelacji rzędu
I, co zostało sprawdzone testem Durbina-Watsona. Biorąc jednakże pod uwagę wszystkie czynniki można powiedzieć,
że nasz model w sposób zadowalający
odzwierciedla rzeczywiste zachowanie
WIG20. Zasadne jest więc dokładniejsze przyjrzenie się zależnościom między wartościami indeksów różnych giełd
światowych. Przy bardziej precyzyjnym
badaniu można opracować model, który
w sposób dokładny będzie w stanie przewidzieć zachowanie się rynku giełdowego. Truizmem byłoby mówienie, że takie informacje mogą się okazać niezwykle cenne i to nie tylko z punktu widzenia nauki, ale przede wszystkim dla inwestorów, którzy będą dzięki nim w stanie przewidzieć zachowanie się rynku
i podjąć właściwą decyzję we właściwym
momencie. Należy pamiętać, że modele ekonometryczne stanowią część składową narzędzi analizy fundamentalnej,
która służy do prognozowania zachowań
indeksów w długim okresie. Jeśli chcemy oszacować krótkookresowe zachowanie się WIG20, zasadnym będzie wykorzystanie w tym celu również metody
analizy technicznej. Jednakże powyższy
model może okazać się pomocny w dokonywaniu trafnych wyborów, które jak
wiadomo zawsze procentują.

PODZIĘKOWANIE
Na zakończenie chcielibyśmy podziękować mgr. Jackowi Białkowi za cenne opinie i komentarze dotyczące naszej pracy, jak również za poświęcony czas. Dla
czytelników, których zainteresowały teoretyczne aspekty naszej pracy pragniemy podać kilka lektur, które na pewno wzbogacą ich wiedzę w tym zakresie: „Ekonometria” Aleksander Welfe;
Wszelkie pozycje Czesława Domańskiego; „Ekonometria” J. Gajda.
Adam Mazur
mazman@op.pl
Łukasz Szymak
szymi28@wp.pl

CAŁA WŁADZA W RĘCE...
SAMOOBRONY?!!
Co by było gdyby...
Samoobrona doszła do władzy?

D

ziś już wiadomo, że wybory
parlamentarne
w Polsce najprawdopodobniej odbędą się we
wrześniu. Co zmienią
w układzie na scenie politycznej zastanawia się chyba większość
z nas. Coraz częściej do opinii publicznej docierają wyniki sondaży przedwyborczych, które mimo szczegółowych różnic, ogólne preferencje polityczne Polaków charakteryzują podobnie. I tak
po przeczytaniu sondażu preferencji partyjnych Polaków przygotowanego
przez CBOS w kwietniu br. zadałem sobie pytanie typu: Co
by było gdyby ...Samoobrona doszła do
władzy? Na pierwszy
rzut oka może wydawać się to nierealne,
ale sondaże mówią wyraźnie: koalicja Samoobrony, LPR i PSL to, z
niemal 40% poparciem społeczeństwa, poważny kandydat do
przejęcia rządów.
Poruszony, a nawet troszkę spanikowany,
przestudiowałem program partii Andrzeja
Leppera i dopiero wówczas ogarnął mnie
strach. W Polsce dla Samoobrony nie ma
bowiem miejsca na wolny rynek kapitałowy, a co za tym idzie i na Giełdę Papierów
Wartościowych. Zmiany, jakie partia ta
zamierza wprowadzić w gospodarce, już
w zamyśle ograniczają inwestorom zagranicznym dostęp do rynku polskiego.
Kamieniem węgielnym planu uzdrowienia gospodarki przygotowanego przez Samoobronę jest rozliczenie ze „złodziejską
prywatyzacją”, a w szczególności z prywatyzacją banków. Partia zamierza osiągnąć
ten cel poprzez stopniowe odsuwanie od
obsługi kontraktów budżetowych banków
z obcym kapitałem. W programie znajdziemy stwierdzenie „Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej postuluje zachowanie narodowego charakteru systemu
bankowego (...) ze ścisłą kontrolą Państwa nad działalnością obcych banków

prywatnych”. Warto nadmienić, że obecnie w większości sprywatyzowanych banków pakiety kontrolne posiadają właśnie
inwestorzy zagraniczni. Czy więc Skarb
Państwa pod rządami Samoobrony zamierza je przejąć?
Inne punkty programu społeczno - gospodarczego przedstawiają stosunek partii
Andrzeja Leppera do roli Państwa w gospodarce rynkowej. Owszem, zgadzam się
ze szczególną pozycją, jaką powinny zajmować małe i średnie przedsiębiorstwa, ale sposób, w jaki
Lepper zamierza im
pomagać,
jest
nie

westorzy zagraniczni, wystraszeni nową
strategią prywatyzacyjną Państwa, co powodować będzie osłabianie się naszej waluty. Nastąpi także wzrost inflacji, związany z przeniesieniem rezerwy dewizowej
Polski z zagranicznych banków do naszego kraju. Z pewnością nie umocni to naszej gospodarki, jak optymistycznie założono w planie Samoobrony.
Również sposób, w jaki partia chce się
rozliczać z bezrobotnymi i ubogimi korzystającymi z licznych świadczeń społecznych budzi wiele kontrowersji. Logiczne
jest przecież, że pracownicy zarabiający
mniej niż wynosi zasiłek dla bezrobotnych
będą automatycznie wybierać bezrobocie
i zwiększać szarą strefę. W programie Samoobrony brak jest jakichkolwiek

„Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej postuluje zachowanie
narodowego charakteru systemu
bankowego (...) ze ścisłą
kontrolą Państwa nad działalnością obcych banków prywatnych”
tylko mało skuteczny, ale też
zwiększa obciążenie dla firm dużych i zagranicznych. Te według Samoobrony nie
generują korzyści na rzecz krajowej gospodarki, a także często unikają płacenia podatków. Co ciekawe, projekt podatku obrotowego postulowany przez partię Leppera nie znosi obciążeń dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw,
a tylko poprawia ściągalność podatków.
Wprowadzenie tych zmian wpłynie negatywnie na nastroje panujące na rynku kapitałowym, gdzie wszelkie ruchy
w zakresie interwencjonizmu państwa są
z nawiązką dyskontowane w kursach akcji. Biorąc pod uwagę wszystkie postulaty
Samoobrony przewiduję, że po ewentualnym objęciu rządów przez partię Leppera,
na wartości stracą w pierwszej kolejności
dawne przedsiębiorstwa państwowe. Następnie z rynku zaczną wycofywać się in-

wartościowych rozwiązań, zaś nadmiar
pozbawionych fundamentów cudownych pomysłów. Dyskutować nad planami tej partii można by długo, lecz ocenić
je może tylko wolny rynek, na którym, jestem przekonany, nie ma miejsca dla poglądów przewodniczącego Leppera. Narodowy charakter gospodarki, jaki zamierza wprowadzić Samoobrona zostanie
z pewnością szybko odrzucony przez procesy rynkowe, a lepperowska gospodarka
nie spełni pokładanych w niej oczekiwań.
Trzeba więc już teraz uświadomić wszystkim zauroczonym „cudownym” planem
Samoobrony, że we współczesnych realiach nie ma miejsca na inną niż liberalna drogę w gospodarce.
Mariusz Gierałt
cronicmario@o2.pl
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TWOJE INWESTYCJE

ISTOTA OCZĘDZANIA I
RYNEK FINANSOWY
Cykl wykładów poświęcony tematyce rynku kapitałowego
i zarządzania finansami - Wykład I

IDEA GOSPODAROWANIA I
OSZCZĘDZANIA
Ludzie od wieków zajmowali się procesem gospodarowania. Począwszy od
najwcześniejszych cywilizacji, z których niektóre w sposób naprawdę rozwinięty potrafiły prowadzić swoją politykę gospodarczą, poprzez średniowiecze, renesans, wielką rewolucję
przemysłową aż po czasy współczesne ewoluowały różne systemy, zmieniało się także podejście ludzi do procesów ekonomicznych. Obecnie możemy zaobserwować tendencję polegającą na tym, że każdy podmiot gospodarczy prowadzi w jakiś sposób mikrogospodarkę. Jednym z jej najważniejszych elementów jest porównywanie osiąganych dochodów z ponoszonymi wydatkami. Część z podmiotów
osiąga dochody wyższe niż wydatki,
inne cierpią na brak środków niezbędnych do zaspokojenia swoich potrzeb.
Osoby (podmioty), które dysponują
nadwyżką dochodów nad wydatkami,
posiadają oszczędności. Podmioty te
podejmują określone decyzje dotyczące nadwyżek (np. w jaki sposób lokować oszczędności i czy w ogóle oszczędzać). Określają one, czy chcą konsumować (wydawać) teraz czy w przyszłości, choć oczywiście pewne wydatki musimy ponosić zawsze, inaczej
niemożliwe byłoby przetrwanie. Jednak pewną część konsumpcji podmiot
może przenieść na później i właśnie
w takim przypadku pojawia się nadwyżka
dochodów
na
wydatkami
(oszczędności). Powstaje jednak pytanie, jak dużo podmiot musi uzyskać
ze swoich oszczędności, aby był w stanie odłożyć konsumpcję w czasie? Tak
naprawdę nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Każdy podmiot
może mieć inną wymaganą stopę zwrotu (stopę procentową od zainwestowanego kapitału), która będzie go satysfakcjonować. Generalnie im wyższe będą realne stopy procentowe, tym
bardziej skłonny będzie dany podmiot
do odłożenia swojej konsumpcji bieżącej, ponieważ w przyszłości będzie
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mógł konsumować więcej.

NAJWAŻNIEJSZE PODMIOTY
GOSPODARKI
W każdym państwie działa szereg różnych instytucji. My dla potrzeb naszej
dalszej analizy zdefiniujemy pięć podstawowych podmiotów, między którymi dochodzi do przepływów środków pieniężnych i które tworzą pewien
szkielet zależności makroekonomicznych istotnych z punktu widzenia rynku finansowego.
Gospodarstwa domowe - ogół gospodarstw domowych, czyli tak naprawdę ludzi osiągających dochody z pracy najemnej, kapitału lub transferów; Przedsiębiorstwa - ogół podmiotów prowadzących działalność gospodarczą; Państwo - aparat administracyjny i państwowy wraz ze wszystkimi
swoimi instytucjami; Zagranica - podmioty zagraniczne a także rządy innych
państw; Pośrednicy finansowi - ogół
giełd, banków, biur maklerskich, ubezpieczycieli i innych instytucji pośredniczących w przepływie kapitału.

ZALEŻNOŚCI MIĘDZY PODMIOTAMI I PRZEPŁYW ŚRODKÓW MIĘDZY NIMI
Zależności między poszczególnymi
podmiotami możemy opisać z punktu widzenia przepływów, jakie są między nimi dokonywane. W gospodarce występuje ogromna ilość takich powiązań. Poniżej przedstawione zostały
podstawowe relacje.
Gospodarstwa domowe - przedsiębiorstwa. Gospodarstwa domowe kupują
produkty przedsiębiorstw, a te płacą
im za wykonywaną pracę. Gospodarstwa domowe mogą też przekazywać
do spółek kapitały, a w zamian otrzymują udziały tych przedsiębiorstw;
Gospodarstwa domowe - Państwo. Gospodarstwa płacą Państwu podatki,
a w zamian otrzymują płace i świadczenia socjalne; Gospodarstwo domowe - pośrednicy finansowi. Gospodarstwa lokują u pośredników lub za ich
pośrednictwem swoje nadwyżki finansowe lub zaciągają kredyty w przypadku braku wystarczającej ilości środków
własnych; Przedsiębiorstwa - Państwo.
Przedsiębiorstwa przekazują Państwu
podatki i opłaty, natomiast z budżetu Państwa przekazywane są środki na
realizację wydatków rządowych i dotacje; Przedsiębiorstwa - zagranica.
Przedsiębiorstwa kupują (import) lub
sprzedają (eksport) towary za granicę; Przedsiębiorstwa - pośrednicy finansowi. Przedsiębiorstwa przekazują pośrednikom swoje nadwyżki celem
ulokowania ich na rynku bądź zwracają
się do pośredników po kredyt (lub emitują papiery wartościowe); Państwo

- pośrednicy finansowi. Państwo także posiada czasowe nadwyżki środków
(rzadziej) lub niedobór pieniędzy (częściej) i wtedy zwraca się do pośredników finansowych o sfinansowanie deficytu budżetowego.

RYNEK FINANSOWY JAKO ELEMENT GOSPODARKI I
JEGO PODZIAŁ
Zaprezentowane powyżej podejście
jest pewną teorią, jednak w praktyce
różne mogą być motywy inwestowania i tak naprawdę każdy z nas ma inne

cji. Przedmiotem transakcji są papiery
wartościowe, będące podstawowym instrumentem finansowym.
Papier wartościowy to dokument
stwierdzający fakt dokonania transakcji odpłatnego udostępnienia kapitału,
z którego dla kapitałodawcy wynikają
określone prawa. Cała istota zakupu
papieru wartościowego polega na przekazaniu środków pieniężnych określonemu podmiotowi, a otrzymaniu w zamian instrumentu finansowego, który
reprezentuje powiązane z nim prawa.
Rynek finansowy dzielimy ze względu

WARTO WIEDZIEĆ
Rodzaje instrumentów finansowych wg. różnych kryteriów podziału:
-

Instrumenty o charakterze udziałowym– stwierdzają udział w określonej większej
własności (np. akcje),
Instrumenty o charakterze wierzytelnościowym– stwierdzają istnienie zobowiązania
jednego podmiotu względem drugiego (np. obligacje, bony skarbowe),
Instrumenty bazowe,
Instrumenty pochodne– ich wartość zależy od wartości instrumentów bazowych
(np. kontrakty futures, opcje),
Instrumenty o stałym dochodzie– przez całe swoje trwanie generują taki sam
dochód (np. obligacje i depozyty bankowe o stałym oprocentowaniu)
Instrumenty o zmiennym dochodzie– przynoszą nieznany, zmienny dochód (np.
akcje),
Instrumenty bezpośrednie– zgromadzone kapitały będą zainwestowane
bezpośrednio przez zbierającego kapitał (emitowane np. przez przedsiębiorstwa),
Instrumenty pośrednie– zbierający środki przekaże je kolejnym podmiotom na
zagospodarowanie (emitowane przez banki),
Instrumenty krótkoterminowe o okresie trwania (zapadalności) do 1 roku,
Instrumenty średnioterminowe o zapadalności od 3 do 5 lat,
Instrumenty długoterminowe o zapadalności powyżej 5 lat.

wymagania dotyczące swoich oszczędności. Z tej rozprawy powinniście zapamiętać, że oszczędności biorą się
z nadwyżki bieżących dochodów nad
wydatkami oraz że na rynku istnieje grupa podmiotów, które mają taka
nadwyżkę, oraz grupa podmiotów, które mają niedobór środków. Właśnie
taka relacja jest podstawą istnienia
rynku finansowego. Istotą jego działania jest transfer środków (kapitału)
od tych pomiotów, które mają wolne
środki do tych, które ich potrzebują.
Oczywiście na rynku finansowym występują pośrednicy, którzy umożliwiają taki transfer (giełdy, biura maklerskie, banki).
Rynek finansowy jest więc miejscem,
na którym dochodzi do transferu środków finansowych od pomiotów posiadających ich nadwyżki i pragnących je
korzystnie zagospodarować do pomiotów, które zgłaszają zapotrzebowanie
na takie nadwyżki w celu sfinansowania swojej bieżącej i rozwojowej działalności. Na rynku finansowym dokonuje się także rozliczenie transak-

na różne kryteria. Najważniejsze z nich
to kryterium przedmiotowe. Ze względu na rodzaj instrumentów rynek finansowy dzielimy na:
Rynek pieniężny - rynek lokat międzybankowych, bonów skarbowych, bonów komercyjnych, certyfikatów depozytowych i weksli; Rynek kapitałowy - rynek, na którym obraca się akcjami, obligacjami i certyfikatami inwestycyjnymi; Rynek instrumentów pochodnych (terminowy) - rynek, na którym dokonuje się transakcji kontraktami futures i forward oraz opcjami,
warrantami i swapami; Rynek depozytowo-kredytowy - rynek lokat bankowych, kredytów bankowych i pożyczek; Rynek walutowy - rynek transakcji walutowych.
W najbliższych lekcjach omówimy dwa
pierwsze rynki, gdyż odgrywają one
znaczącą rolę w każdej gospodarce.
Pozostałe rynki i ich instrumenty będą
omawiane stopniowo w trakcie kolejnych wykładów.
Tomasz Bursa
tomasz.bursa@skninwestor.com
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ANALIZA
MAKROEKONOMICZNA
AGREGATOWYCH W PIERWSZYM
KWARTALE 2005

R

ok 2004 był rokiem wyjątkowo udanym dla gospodarki Polski. Świadczy o tym chociażby
świetna dynamika wzrostu gospodarczego czy
dość agresywna aprecjacja kursu złotego względem walut światowych. Oczywiście nie da się ukryć, iż ów boom gospodarczy zawdzięczamy głównie integracji z UE, lecz także polepszającej się
polityce fiskalnej, której głównym celem jest wejście do systemu walutowego ERM II. Nie można także pominąć
znaczącej roli rosnącego eksportu, który po 1 maja był znaczącym czynnikiem
wzrostu gospodarczego.
Jak szacuje GUS, wzrost PKB na koniec
2004 roku wyniósł w granicach 5,5%,
co dało wynik około 880 mld zł. Ciekawie kształtowała się jego struktura.
Zmniejszająca się dynamika eksportu
w końcu roku oraz wzrost popytu wewnętrznego sprawiły, iż ten drugi miał
aż 5% udziału w PKB.
Budżet państwa zyskał na akcesji z UE,
jak i na zmianach w ordynacji podatkowej. Przypomnijmy, iż została wprowadzona nowa stawka 19% podatku CIT
oraz PIT. Doprowadziło to do wzrostu dochodów budżetu o 2,7% względem roku 2003. Nie wolno nam pominąć wpływów z funduszy europejskich
oraz aprecjacji złotego, która obniżyła
koszty spłaty zadłużenia zagranicznego. Nominalny deficyt budżetowy wyniósł około 40 mld zł.
Podaż pieniądza agregatu pieniężnego
M3 zwiększyła się w ciągu roku o 8%.
Było to spowodowane głównie dużą
sprzedażą przed akcesją z UE, wzrostem depozytów bankowych ze względu na wysoką stopę procentową oraz
dobrą koniunkturą na GPW. Kwiecień
był okresem zmiany nastawienia polityki RPP na restrykcyjną. Spowodowało to wzrost stóp procentowych o 125
pkt bazowych. Powodem tych zmian
była wysoka stopa inflacji, która na koniec 2004 roku wyniosła 3,5% (4,4%
w IV kwartale). Była ona silnie skorelowana z rosnącymi cenami surowców
oraz dóbr konsumpcyjnych.
Wysokie stopy procentowe, wzrost eksportu oraz dobre dane makroekonomiczne i inwestycyjne spowodowały, że
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WARTO WIEDZIEĆ

kurs krajowej waluty zyskał w stosunku do euro między marcem a grudniem
2004 aż 0,09 zł. Był to też okres bardzo silnej aprecjacji kursu euro wobec
dolara, co sygnalizowały wyniki z 30
grudnia 2004, gdy za jedno EUR płacono 1,37 USD.
Rok 2004 był też rokiem rekordowej dochodowości papierów dłużnych,
które osiągały nawet 8% rentowności
w lipcu. Co więcej, w grudniu 2004 indeks WIG 20 zanotował rekordowy poziom ponad 2140 pkt. Duże zainteresowanie instrumentami inwestycyjnymi
było głównie spowodowane świetnymi
wynikami finansowymi firm, popytem
inwestorów zagranicznych oraz nowymi ofertami publicznymi wielu spółek.
Pierwszy kwartał 2005 potwierdził
ochłodzenie gospodarki, które miało
początek już w IV kwartale 2004. Styczeń nie przyniósł gruntownych zmian
w tej tendencji. Zaskoczeniem była
niższa, niż przewidywano, dynamika
wzrostu cen oraz dalsza aprecjacja złotego wobec walut światowych. Umocnienia waluty trwały do końca lutego,
kiedy to pojawiły się opinie o zmianie
polityki RPP na neutralną oraz informacje z USA o spodziewanej podwyżce
stóp procentowych i zmniejszeniu deficytu budżetowego. Wpływ na walutę krajową miało również zamieszanie
na scenie politycznej oraz bariera psychiczna eksporterów, którzy wyznaczali próg rentowności eksportu na poziomie EUR/PLN 4,15 - 4,20, podczas gdy
kurs zniżkował nawet poniżej 4 zł.
Zmieniła się również sytuacja na parkiecie. Po rekordowych wzrostach
w końcu roku 2004, rok bieżący przyniósł nieuniknione spadki. Powodem
była przede wszystkim silna przecena
akcji oraz odpływ inwestorów z regionu po podwyżkach stóp procentowych
w Stanach Zjednoczonych.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO
Dynamika wzrostu gospodarczego w I
kwartale 2005 roku wyniosła 3,4% według danych Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Są to dane mało
zadawalające w porównaniu z I kwartałem 2004 roku, kiedy to wzrost PKB
wyniósł 6,9%. Na uwadze jednak musimy mieć efekt bazy z roku poprzed-

Dobra koniunktura gospodarcza w I kwartale 2005
roku stworzyła odpowiedni podkład tak dla inwestorów zagranicznych jak i krajowych. W budownictwie zanotowano wzrost nakładów
inwestycyjnych aż o 5,7%
w stosunku do tego samego
okresu w roku ubiegłym.

WSKAŹNIKÓW

niego oraz stabilizację sytuacji gospodarczej po „boomie” związanym z integracją europejską. Wzrost gospodarczy
powiązany jest także z bilansem handlowym. Na szczęście aprecjacja złotówki nie miała negatywnego wpływu
na eksport, który rósł i zasilał nasz dochód. Według założeń Ministerstwa Finansów, PKB
na koniec IV kwartału br.
powinno było wzrosnąć
o 5%. W rzeczywistości wyniesie on prawdopodobnie 4,5%, co i tak na tle
państw „starej” Europy jest
osiągnięciem godnym podziwu. Wzrost w całej UE
wyniósł w marcu zaledwie
1,2% - 2%. Informacją wpływającą dobrze na
wzrost PKB powinno być
też planowe wykonywanie
budżetu państwa i zmniejszanie wydatków, które ma
prowadzić do zmniejszenia deficytu budżetowego.
Analitycy sądzą, iż na koniec 2006 roku wzrost gospodarczy osiągnie koło
5%. Według rządu pewne jest to, iż weszliśmy
w trend długotrwałego
i stabilnego wzrostu gospodarczego.

BUDŻET
Po I kwartale 2005 r. dochody budżetu państwa
wyniosły 41,5 mld zł, wydatki 53,8 mld zł, a deficyt
12,3 mld zł, co stanowi odpowiednio 23,8%, 25,7%
i 35,2% kwoty założonej
w ustawie budżetowej na
2005 rok. Deficyt finansowany jest w 99% ze źródeł
krajowych. Wynika z tego,
iż jak dotąd ministerstwo
dobrze oszacowało wpływy
i wydatki, co pozytywnie
prognozuje na przyszłość.
Miejmy nadzieję, że naszej
siły politycznej nie poniesie wyobraźnia związana
z teorią „obietnic przedwyborczych”, i polityka budżetowa zostanie nienaruszona. Jest to głównym
warunkiem spełnienia wymogów wejścia do systemu ERM II. Przypomnę,
iż konieczne jest, by deficyt budżetowy nie przekroczył 3% PKB, dług publiczny był mniejszy niż
60% PKB oraz by nominalna stopa procentowa była
nie wyższa niż 2%. Wierzę,

KOLEJNE WYDANIE MAGAZYNU DEAL
JUŻ PO WAKACJACH.
Jeżeli chcesz zostać współautorem drugiego numeru,
napisz już dziś e-mail o treści „WCHODZĘ W DEAL”
na adres skninwestor@skninwestor.com i podaj swoje imię i nazwisko. Skontaktujemy się z tobą w październiku.

że przy obecnej polityce fiskalnej i monetarnej, powinniśmy spełnić powyższe wymagania w ciągu najbliższych
dwóch lat.

RYNEK WEWNĘTRZNY
Dobra koniunktura gospodarcza stworzyła odpowiedni podkład tak dla inwestorów zagranicznych jak i krajowych. Zanotowany został wzrost inwestycji w budownictwie o 5,7% w stosunku do tego samego okresu w roku ubiegłym. Można przewidywać, że liczba ta
powinna rosnąć w najbliższym okresie
z powodu spodziewanych cięć w stopie
procentowej. Kalkuluje się, iż wzrost
inwestycji w całym roku bieżącym
może wynieść w granicach 10%, gdy
w 2004 było to około 7%. Analogicznie sytuacja powinna wyglądać z popytem konsumpcyjnym, który powinien
być dodatkowo wspierany przez niskie
procesy inflacyjne. Sprzedaż detaliczna była o 0,4 % niższa niż w roku ubiegłym, co wydaje się być wielkością zadowalającą, biorąc pod uwagę ogromny
popyt konsumpcyjny w 2004r., związany ze spekulacjami cenowymi przed
akcesją do UE. W I kwartale br. zauważyć także możemy wzrost zatrudnienia
o 1,7% w stosunku do roku poprzedniego, oraz spadek bezrobocia do poziomu
19,3%. Nie zaobserwowano w tym roku
wzrostu płac krajowych, co moim zdaniem może być dobrym sygnałem dla
wskaźnika inflacji. Przewiduje się, iż
w latach następnych wzrost płac realnych powinien iść w parze z malejącą
stopą bezrobocia.
czerwiec 2005 | Deal | 22
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STOPA PROCENTOWA
Stopa inflacji na koniec marca wyniosła 3,4%. Jest to pozytywna oznaka,
gdyż wartość ta zawiera się w widełkach, jakie ustaliła RPP. Zaobserwowano tym samym niższą dynamikę wzrostu cen dóbr konsumpcyjnych. Według
analiz średnioroczny wzrost inflacji ma
wynieść 2,6%, co jest wartością bardzo
zbliżoną do celu inflacyjnego.
Końcówka marca była czasem spekulacji co do zmian stopy procentowej.
Uważano, iż zwolnienie wzrostu gospodarczego oraz niskie oczekiwania inflacyjne skłonią RPP do obniżki stóp
o 25-50 pkt. bazowych. Tak się właśnie stało. Podstawowe stopy banku
centralnego, czyli stopa referencyjna,
lombardowa i redyskontowa wynosiły
odpowiednio 6%, 7,5% oraz 6,5%. Jednak rynek dawał znaki, iż inwestorzy
czekają na kolejne obniżki stóp. Świadczyły o tym dane z rynku pieniężnego,
na którym drożały obligacje oraz waluty zagraniczne. Dzień 27 kwietnia przyniósł spodziewane cięcia o kolejne 0,5
pkt. procentowego. Jednak Rada Polityki Pieniężnej zmieniła tym samym
nastawienie swojej polityki na neutralną, w celu wyeliminowania ryzyka inflacyjnego spowodowanego zmiennymi cenami
Polscy przedsiębiorcy
ropy naftowej. Tak więc
kolejne ruchy będą zależ- sprzedają coraz więne od dynamiki wzrostu cej towarów klientom
PKB oraz zmian na rynku
z UE. Eksport do krasurowców.

RYNEK WALUTOWY

jów UE na koniec lutego wzrósł o ponad
10% w stosunku do
roku poprzedniego

Na
przełomie
lutego
i marca nastąpiła nieunikniona
deprecjacja
złotego. Był to głównie
efekt lepszych danych
o gospodarce USA. Mimo
tego średni urzędowy kurs euro spadł
w marcu o około 15% w porównaniu
z rokiem poprzednim, a kurs dolara
o ponad 20%. Dane te świadczą
o ogromnym rozwoju gospodarki Polski oraz o zaufaniu inwestorów zagranicznych do krajowej waluty. Obecnie
według NBP kurs PLN/EUR wynosi
4,23, a PLN/USD 3,28. Według analiz
IBnGR średni kurs euro i dolara na koniec 2005 roku powinien wynieść odpowiednio 4,1 PLN oraz 3,2 PLN. Są to
dane dość optymistyczne, gdyż zakładają one utrzymanie wysokiej dynamiki eksportu. Uważam, iż sytuacja, jaka
miała miejsce w styczniu i lutym, kiedy
to za euro czy dolara musieliśmy zapłacić odpowiednio 4 PLN i 3 PLN nie
powtórzy się w najbliższym czasie. Jest
to efekt wysokich obniżek stóp procentowych oraz nasilającej się niepewności politycznej, która powinna wygasnąć po III kwartale 2005. Wpływ na
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dojść do odpływu kapitału zagranicznego z powodu niskiego popytu na złotówkę w wyniku obniżenia stóp procentowych oraz zawirowań na scenie politycznej. Konieczny jest
więc powrót inwestorów na
rynki pieniężne regionu.

RYNEK FINANSOWY

obecną sytuację ma
również spowolnienie
wzrostu w UE, co przy
lepszych
wynikach
z USA wpływa negatywnie na kurs USD/
EUR. Wierzę, że obecny poziom cen na rynku walutowym będzie
wpływał
pozytywnie
na bilans handlowy, co
przełoży się na wzrost
gospodarczy.

BILANS
PŁATNICZY
Bilans handlowy Polski jest czynnikiem, który prawdopodobnie najwięcej
zyskał na integracji z UE. Eksport na
koniec lutego liczony w złotych wzrósł
o ponad 10% w stosunku do roku poprzedniego, a import o 2,5%. Ujemne
saldo wyniosło 2795,5 mln zł. Eksport
do krajów Unii Europejskiej stanowił aż 78,8 % całości. Doszło także do
wzrostu w wymianie towarowej z krajami bloku wschodniego. Eksport wzrósł
o około 37%, a import o 11%.
Rachunek bilansu płatniczego pod koniec stycznia zamknął się ujemnym saldem w wysokości minus 72 mln EUR.
Biorąc pod uwagę dynamiczny wzrost
eksportu, zawinić musiał bilans obrotów kapitałowych, gdyż przed rokiem bilans płatniczy był o 21 mln EUR
wyższy. Prawdopodobne jest, że mogło

Podczas gdy w roku 2004 obserwowaliśmy ogromny wzrost
zainteresowania naszym rynkiem
papierów
dłużnych,
w tym roku jest to już zainteresowanie mniejsze. Na koniec roku poprzedniego rentowność obligacji była bardzo wysoka, wynosiła powyżej
6%. W tym roku ekspansywna polityka pieniężna sprawiła, iż rentowność znajduje się
na poziomie 5,3% - 5,6%. Obserwujemy tym samym wzrost
cen związany ze zmianą stopy procentowej. Według statystyk GPW wartość obrotu obligacjami w I kwartale osiągnęła
1 116 mln zł wobec 2 775 mln zł
na koniec 2004 roku. Ciekawie
sprawa wygląda z NFI. Okazuje się, iż między kwietniem 2004,
a kwietniem 2005 największe średnie
zyski przyniosły właśnie fundusze papierów dłużnych. Analitycy również na
resztę 2005 r. rekomendują inwestycje
w fundusze zrównoważone oraz dłużne, co jest efektem bessy na Giełdzie
Papierów Wartościowych.
Pierwszy kwartał 2005 nie okazał się
łaskawy dla giełdy. Po rekordowych
wzrostach cen akcji w końcówce 2004,
rok bieżący charakteryzuje się spadkami. Jest to prawdopodobnie spowodowane słabszymi niż rok temu wynikami kwartalnymi spółek, brakiem zainteresowania inwestorów zagranicznych
oraz słabszej kondycji giełdy amerykańskiej. W 2005 roku pojawiło się na
giełdzie 7 nowych spółek, których debiuty były mniej zadowalające niż rok
temu. Dobry początek roku wywindował obroty do 41 780 mln zł w porównaniu z 40 002 mln z IV kwartału 2004, jednak już w lutym i marcu
zaobserwowaliśmy spore ochłodzenie
temperamentów inwestorów. Stagnacja ma potrwać do jesieni, kiedy to nastąpi stabilizacja sytuacji politycznej.
Cieszy tylko zwiększająca się świadomość spółek odnośnie polityki dywidendowej, której ożywienie przyniosły
wysokie zyski w 2004 roku. Sam tylko
Skarb Państwa ma zamiar zyskać ponad 1 mld zł z dywidend spółek, w których ma udziały.
Bartosz Zieliński
rabtek@wp.pl
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WARREN BUFFETT
„Wall Street to jedyne miejsce, gdzie ludzie przyjeżdżają w Rolls

G

dy postanowiłem napisać
o wybitnym finansiście, to
początkowo ciężko mi było
podjąć decyzję, na kogo powinienem postawić. Jednak
po, skrupulatnym przestudiowaniu życiorysów i analizie dokonań,
kandydatów nie pozostało zbyt wielu. Tak
naprawdę na placu boju pozostał tylko jeden
- Warren Buffett.

„1. NIGDY NIE TRAĆ PIENIĘDZY.
2. NIGDY NIE ZAPOMINAJ REGUŁY NUMER JEDEN”
Warren Buffett, rocznik 1930, a obecnie
drugi na liście najbogatszych współczesnych
Amerykanów, sformułował te reguły wyjątkowo wcześnie. Już w wieku 11 lat rozpoczął
swą przygodę z giełdą, zarabiając 5 USD na
zakupie trzech akcji Cities Service Preverred. Była to jego pierwsza lekcja pokory,
gdyż po upływie zaledwie kilku tygodni zysk
ze sprzedanych akcji wyniósłby 494 USD. To
tylko zmotywowało Warrena do dalszych inwestycji. Mając 14 lat przeznaczył 1200 USD
na zakup 40 akrów ziemi w Nebrasce. Obecnie Warren Buffett jest właścicielem jednego
z najbardziej cenionych funduszy inwestycyjnych na świecie - Berkshire Hathaway.

„KTOŚ DZIŚ SIEDZI W CIENIU, BO
KTOŚ INNY POSADZIŁ DRZEWA
DAWNO, DAWNO TEMU”
Buffett siedzieć w cieniu nigdy nie zamierzał. Swoje inwestycyjne imperium zbudował na niedowartościowanych akcjach na
Wall Street - kupował je ze znacznym dyskontem w stosunku do ich wartości wewnętrznej. „Polował” na niedocenione przez
rynek akcje, którymi handlowano w cenie
poniżej ich rzeczywistej wartości, nazywając
je “cigar butts”. Starał się znaleźć takie, które są wartościowe, ale nie zostały rozpoznane przez większość kupujących. Sposób jego
myślenia był prosty, co nie oznacza jednak,
że łatwy. Taka strategia wymagała od niego
bowiem niezwykłej cierpliwości, nadzwyczajnych umiejętności analitycznego myślenia i matematycznych predyspozycji.
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„ŁATWIEJ DUŻE PIENIĄDZE ZARABIAĆ NIŻ JE SENSOWNIE WYDAWAĆ”
Tak twierdzić może tylko ktoś, kogo majątek szacuje się na 36 mld USD. Mimo takiej
fortuny Warren Buffett to nie bogacz, jakiego znamy z serialu „Dynastia”- nie mieszka
w wielkim domu, nie kolekcjonuje samochodów, do pracy nie jeździ limuzyną. Na
co w takim razie wydaje swoje ogromne pieniądze?

Marzeniem chyba każdego młodego człowieka
zgłębiającego tematykę finansów,
jest
spotkanie
z Warrenem Buffettem. Udało się
to grupie studentów jednej z amerykańskich uczelni, która zorganizowała wyprawę
do Omaha, aby
poznać legendarnego finansistę.

„CZŁOWIEK,
KTÓRY
UMIERA JAKO
BOGACZ
UMIERA
W HAŃBIE”
W to właśnie wierzy Buffett i dlatego, zgodnie z amerykańską tradycją,
znaczną część majątku przeznacza
na szczytne cele.
Buffett Fundation,
założona w 1960

Royce’ach by poradzić się tych, którzy przemieszczają się metrem”

roku, przeznacza rocznie 12 mln USD na klinikę planowania rodziny. Warren twierdzi,
że w życiu każdego miliardera nadchodzi
taki moment, w którym uświadamia on sobie, że przychodząc na ten świat nic ze sobą
nie przynieśliśmy i odchodząc nic ze sobą
nie zabierzemy. Powstaje więc problem, co
zrobić z milionem milionów? Bo chyba nie
zostawić naszej młodej, pięknej żonie, by
użyła życia i przepuściła je u boku nowego męża. Buffett postanowił za życia wziąć
sprawy w swoje ręce i prawie całe swoje pieniądze (99% majątku) zapisał na rzecz rozwiązywania problemów, z którymi nie chce
sobie radzić nikt inny (jak na przykład zapobieganie rozprzestrzenianiu się technologii
produkcji broni nuklearnej).

guru? „Patrzymy na nie jak na bomby czasowe, zarówno dla zainteresowanych nimi kręgów, jak też dla gospodarki”. Skąd tak radykalny pogląd? Buffett argumentuje, że złożoność takich instrumentów może przysłonić
nieznane zjawiska, tak samo, jak model matematyczny, który jest stosowany poza okresem swojej ważności. U podłoża matematycznego modelowania zjawisk fizycznych
znajdują się modele fizyczne, które mogą
być zastosowane w praktyce. Nie znajduje on odpowiedniego podobieństwa w przypadku złożonych finansowych instrumentów pochodnych, co jeszcze bardziej podważa jego zaufanie do owych modeli.

„ŻEBY OSIĄGNĄĆ SUKCES NIEWAŻNE JEST, CO WIESZ, ALE TO,
CZY ZDAJESZ SOBIE SPRAWĘ
Z RZECZY, O KTÓRYCH NIE MASZ
ZIELONEGO POJĘCIA”

Obecnie Berkshire Hathaway kontroluje wiele przedsiębiorstw z takich branż jak:
usługi finansowe, wydawnictwa, wyroby jubilerskie, meble, produkcja słodyczy, materiałów budowlanych czy dywanów. Do
Berkshire należą pakiety akcji największych
amerykańskich spółek: American Express
(11,8%), Coca-Coli (8,2%), Gillette (9,5%),
Moody’s Corporation (16,1%), „The Washington Post” (18,1%) i chińskiej Petro China (1,3%). Dzisiejszy portfel inwestycyjny
Berkshire Hathaway to: American Express,
Best Buy, Coca-Cola, Dover, First Data, Gilette, Iron Mountain, Financial Service Group, Sealed Air I Wells Fargo plus ostanie zakupy: Clayton Homes, Automatic Data Processing I Healthcare - których kupno wymuszone było brakiem innych alternatyw. Zysk
netto spółki wzrósł w ubiegłym roku o 90%
(do 8,15 mld USD), a przychody o 51% (do
42,24 mld USD). 40% akcji Berkshire Hathaway należy do Buffetta i jego żony.

Nie tak dawno powstały teorie służące modelowaniu finansowych instrumentów pochodnych. Oczywiście nie byłoby to nigdy
możliwe bez obecnych mocy obliczeniowych
komputerów. Co na ten temat sądzi nasz

„WCZORAJSZE ŚMIECI DZIŚ
KOSZTUJĄ TYLE, CO KWIATY”
W 2003 roku był jednak najszybciej bogacącym się człowiekiem. Zarobił wtedy 825
mln USD na samych operacjach walutowych. W załączonym do rocznego sprawozdania z działalności Berkshire Hathaway liście do akcjonariuszy Buffett podkreślił, iż
w 2002 r. po raz pierwszy w życiu zaczął grać
na rynku walutowym. Tłumaczył, że wynika
to z tego, iż większość aktywów, w które inwestowała jego spółka jest nominowana
w dolarach; na rynku walutowym postano-

„IMPERIUM
BERKSHIRE HATHAWAY”

„PROROK Z OHAMY”
1988 rok, Coca-Cola Company – Buffett zaczął wykupywać giganta napojów orzeźwiających. Przedsiębiorstwo to było w owym
czasie giełdowym przeciętniakiem, z ceną
10,96 USD za akcje. Dochody Coca-Coli rosły, zainteresowanie inwestorów nasiliło się
natychmiast. W mniej niż 5 lat, wartość akcji
wzrosła do 74,50 USD za sztukę. Wtedy właśnie zyskał przydomek „Prorok z Ohamy”.

W 2003
roku Warren Buffett
zarobił 825
mln USD
na samych
operacjach
walutowych

wił rekompensować sobie straty spowodowane spadkiem wartości
amerykańskiej waluty. W 2003 r. zwiększył
pozycje na tym rynku
do 12 mld USD, inwestując w pięć walut (nie
zdradził jednak, w jakie). To pozwoliło Berkshire Hathaway zarobić owe, na początku wspomniane 825 mln
USD. W 2002 r. Berkshire Hathaway działał także na rynku amerykańskich obligacji
spekulacyjnych, kupując za bezcen papiery obecnie warte 8 mld USD. Chwilowo nie
widzi możliwości inwestowania na Dow Jo-

nes, gdyż amerykańskie akcje uważa za zbyt
drogie. „Nasz portfel oceniamy bez entuzjazmu i bez pesymizmu”– powiedział. „Mamy
udziały w znakomitych spółkach, których
realna wartość w ub.r. wzrosła, jednak ceny
ich akcji obecnie odpowiadają ich wartości”.

„JEŚLI POCZUJESZ, ŻE JESTEŚ
W DOLE, NAJLEPSZĄ RZECZĄ
JAKĄ MOŻESZ ZROBIĆ, TO...
ODŁOŻYĆ ŁOPATĘ”
Buffett to myśliwy, dla którego pieniądze
są jedynie zapisem wyników pracy. Zawsze
próbuje odgadnąć kiedy kupować, a kiedy
sprzedawać. To przyciąga go do rynku. Będąc dobrym myśliwym musi znać nawyki
swojej zwierzyny. Jednak ucząc się polowania najpierw trzeba pojąć, jak zastawiać pułapki i jak ich unikać. Parę lat temu ostrzegał przed inwestowaniem w Internet. Jego
zdaniem nie wszystkie pomysły na biznes
dawały się przenieść do Sieci, a optymizm
świadczył tylko o braku doświadczenia tak
przedsiębiorców, jak i inwestorów. Między innymi dzięki tej ostrożności jego spółka uniknęła kryzysu wynikającego z krachu
giełdowego firm informatycznych. Udziałowcy spółki w 1999 roku żądali od Buffetta
lokowania pieniędzy w ówcześnie dochodowych start-upach informatycznych. Teraz
dziękują mu, że ich nie posłuchał.

„BUFFETT JEST
W KAŻDYM Z NAS”
Buffett swoje osiągnięcia zawdzięcza tylko
i wyłącznie sobie. Dokonywał trafnych decyzji i stał się wzorem do naśladowania dla innych inwestorów. Sukcesu, który osiągnął,
nie próbują negować nawet jego najbardziej
zagorzali przeciwnicy. Choć wyżyny, na które wspiął się Buffett, wydają się większości
z nas nieosiągalne, to warto pamiętać, że
klub milionerów nie jest zamknięty. Fortunę mogą zdobyć wszyscy, nawet zwyczajni
studenci. Przez całe życie można się doskonalić i dążyć do perfekcji. To samo dotyczy
predyspozycji do bogacenia się. Pogoda dla
bogaczy jest zawsze!!!
Marcin Jaszczuk
marcin.jaszczuk@skninwestor.com
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POLITYKA

polemika

Konwencja Platformy Obywatelskiej, Aula
Główna Politechniki
Warszawskiej 2 v 2005

PO-PISy
PRZEDWYBORCZE

Czy propozycje ewentualnej koalicji PO-PiS są ze sobą zbieżne, czy przyszłych
przepychanki w tworzeniu budżetu? Spróbujmy wspólnie przeanalizować
gospodarkę naszego kraju

W

ybory parlamentarne coraz bliżej, więc należałoby przybliżyć Czytelnikom programy partii politycznych, które według
badań opinii publicznej mają największą
szansę na stworzenie przyszłego rządu. Czy
propozycje ewentualnej koalicji PO-PiS są
ze sobą zbieżne, czy może przyszłych koalicjantów czekają przepychanki podczas
tworzenia budżetu? Spróbujmy wspólnie
przeanalizować pomysły tych formacji na
polską gospodarkę.
Na początek partia, która wg badań opinii
publicznej będzie grała pierwsze skrzypce
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w rządzie- Platforma Obywatelska. W jej
programie jest sporo sugestii jak usprawnić życie ekonomiczne, jednak nie wszystkie wydają się możliwe do zrealizowania.
Na początek PO proponuje uwolnić nas
od zbędnej biurokracji- piękne założenie.
Ukłon w stronę przedsiębiorców to program „Jedno okienko”, czyli możliwość
rozpoczęcia działalności gospodarczej po
wizycie w zaledwie jednym urzędzie– nie
ma jednak podpowiedzi jak wykonać ten
plan. Paradoksalnie, prawdopodobnie liczba urzędników koordynujących procedury zakładania nowej firmy będzie musiała wzrosnąć. Łatwiej wykonalne wydaje się

uproszczenie rozliczeń z ZUS- zamiast dotychczasowych trzech przelewów będzie jeden, a rozdziałem przelanych środków zajmie się administracja, której znowuż prawdopodobnie przybędzie pracowników.
Propozycja prywatyzacji takich instytucji,
jak Państwowa Inspekcja Pracy czy Państwowa Inspekcja Sanitarna ma wymusić
sprawniejsze działanie tych organów. Zostało to sprawdzone w wielu krajach, więc
powinno zadziałać i u nas. Ale wymuszanie
terminowości działań urzędów przez wymierzanie kar pieniężnych raczej nie odniesie skutku- rozmycie odpowiedzialności
co do zarzucanej opieszałości wydaje się

koalicjantów czekają
pomysły tych formacji na
jednak niestety nie do przeskoczenia. Efekty mogłyby być pozytywne jedynie wtedy,
gdyby szło to w parze z udrożnieniem procedur efektywnego przepływu informacji
i dokumentów miedzy urzędami oraz w obrębie jednostek administracyjnych. Należy
mieć taką nadzieję.
W kwestii zmniejszenia kosztów działalności gospodarczej główne miejsce zajmuje obniżenie podatku od dochodów osobistych do 15%, przy równoczesnym zlikwidowaniu wszelkich ulg podatkowych
i tak zwanej kwoty wolnej. To niewątpliwie uprości cały system podatkowy, a część
podatników w ogóle nie będzie wypełniać

PIT-ów. Jednak nawet wg wyliczeń samej
Platformy wpływy z PIT do budżetu spadną
o ok. 0,55% PKB, chociaż w kolejnych latach prognozuje się wzrost tych dochodów
z tytułu zwiększonego popytu wewnętrznego, lepszej ściągalności istniejących podatków, dostosowywania VAT do standardów unijnych itp. Ale chyba inaczej się tego
nie dowiemy jak tylko przez doświadczenia
empiryczne. Swoją drogą Ministerstwo Finansów wyraziło się negatywnie o podatku liniowym, zauważając, że sprawiedliwie
nie zawsze znaczy po równo.
Dość ważnym punktem w programie PO
jest podkreślenie decydującej roli Narodowego Banku Polskiego w polityce pieniężnej, czyli potwierdzenie stanowiska
w długo trwającej batalii o niezależność
NBP. Wydaje się to być rozsądne dla wartości naszej waluty w dłuższym okresie.
Podsumowując program Platformy- jest
to wizja liberalnej gospodarki Polski z teoretycznie zmniejszonym aparatem administracyjnym. Jednakże przy budżecie,
w którym ponad 50% wydatków można zaliczyć do kategorii sztywnych, całość pomysłów PO może w dwojaki sposób wpłynąć na gospodarkę. Oczywiście dużo zależy
od tego, ile z tych pomysłów uda się w koalicji przeforsować.
Potencjalny koalicjant Prawo i Sprawiedliwość ma wiele pomysłów na polepszenie sytuacji gospodarczej kraju, tak jak
i PO, jednak wygląda na to, że obie partie
chcą tam dojść całkowicie innymi drogami.
Ale po kolei.
Jednym z ważniejszych wątków planu PiSu jest opis zamierzeń autorów programu
związanych z postulowanymi w nim zmianami systemu podatkowego. Podkreślają oni potrzebę uproszczenia kodeksu podatkowego, gdyż między innymi „dotychczas wielu podatników unikało płacenia
podatków ze względu na ich skomplikowanie”. To posunięcie miałoby szybko i drastycznie zmniejszyć szarą strefę, co zaowocowałoby większymi wpływami do budżetu. Doświadczenia związane z abolicją podatkową pokazują niestety, że szara strefa
nie chce się szybko zmniejszać, a jej wielkość zależy raczej od wysokości „danin”
publicznych niż od trudności związanych
z ich wyliczeniem.
Pomysł autorów tego programu to całkowite zreformowanie systemu podatkowego. Na początek ujednolicenie VAT, którego stawka wyniosłaby 20%, docelowo
zmniejszone do 18%. Zważywszy, że teraz
uśredniona stawka VAT to ok. 15%, ekonomiści z PiS już na początek proponują sporą podwyżkę. Efekt? Zmniejszenie rentowności i ogólny wzrost cen.
Następny punkt to zniesienie podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób
prawnych. Osoby fizyczne rozliczałyby się
z fiskusem płacąc podatek od wynagrodzeń, który byłby formą podatku dochodowego od osób fizycznych (czyli zmiana by-

Lech Kaczyński
z hasłem „Silny
Prezydent Uczciwa
Polska”, zamierza
ubiegać się
o najwyższy urząd
w państwie.

łaby zabiegiem czysto kosmetycznym).
Jeśli chodzi o podatek od osób prawnych
to przedsiębiorstwa zostałyby podzielone ze względu na wielkość na dwie grupy:
przedsiębiorstwa małe i duże. To, do której
kategorii by należały, różnicowałoby wielkość płaconych przez nich zobowiązań na
rzecz Państwa. Małe przedsiębiorstwa zobowiązane byłyby do płacenia następujących obciążeń:
Karty podatkowej (350 PLN / 1 pracownika)
Podatku od funduszu płac 15%
Podatku od towarów i usług (miałby on
być płacony na zasadzie dobrowolności, co
może wywoływać tylko cichy chichot)
Akcyzy.
Małe przedsiębiorstwa płaciłyby o wiele mniej niż te zaliczane do grupy dużych,
co jest zgodne z trendem wspierania małej i średniej przedsiębiorczości. Niezrozumiałe jest natomiast, dlaczego do małych przedsiębiorstw PiS ma zamiar zaliczyć tylko jednostki zatrudniające do 5
osób. W takim razie należałoby się przyjrzeć, jakie obciążenia autorzy planu proponują dla dużych przedsiębiorstw (6 osób
i więcej). Są to:
ZUS 25%
Podatek od funduszu płac 15%
Podatek od towarów i usług (obowiązkowy,
nie na zasadzie dobrowolności)
Akcyza
Podatek od przychodów 2%
Podatek od wartości aktywów 1% (podstawą miałaby być tu wartość aktywów z bilansu);
Na pierwszy rzut oka, należałoby pochwalić autorów tego planu za zmniejszenie obciążeń związanych z ZUS-em do
25% (dzisiaj ich wielkość oscyluje w granicach 40%). Natomiast dwa ostatnie podatki - od przychodów i od wartości aktywów
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mogą budzić tylko grozę. Wszystkie te firmy, które posiadają dość duży majątek, ale
charakteryzują się bardzo małą lub ujemną rentownością, czyli te będące na skraju przepaści, mogą teraz śmiało zrobić krok
naprzód. Zabiłoby to całą polską przedsiębiorczość opartą na niskich marżach, zaś
w długim okresie bardzo zaszkodziłoby konkurencyjności polskich produktów na rynkach zagranicznych. Co prawda obciążenia związane z ZUS-em zostałyby zmniejszone o ok. 15%, jednak razem z podatkiem od przychodów i wartości aktywów obciążenia przedsiębiorstw
na rzecz państwa tak naprawdę by uległy
zwiększeniu.
W programie znajduje się stwierdzenie, że
budżet generuje strumień pieniądza. Autorzy zamierzają wykorzystać go do zwiększenia wydatków na naukę (w myśl stworzenia gospodarki opartej na wiedzy), lecz
jak wynika z powyższego ten strumień musiałby być wykorzystywany również do ratowania tonących przedsiębiorstw (których liczba zwiększyłaby się po wprowadzeniu postulowanego przez PiS systemu
podatkowego).
Według autorów programu gospodarczego PiS-u, te posunięcia doprowadziłyby do
radykalnego zmniejszenia kosztów pracy,
co wywołałoby boom nowych miejsc pracy. Specjaliści z PiS-u wykonali w tej dziedzinie dwie analizy. Pierwsza mówi o spadku stopy bezrobocia w latach 2005-2008
z 20% do 5%. Druga analiza już nie jest tak
optymistyczna, gdyż zakłada spadek stopy bezrobocia w latach 2005-2007 z 20%
do 10% i utrzymanie tego poziomu w horyzoncie kilkuletnim. Elementem łączącym
te analizy jest założenie corocznego spadku stopy bezrobocia o 5%. Chyba nie trzeba tego komentować.
Program ten przewiduje również zniesienie niezależności NBP, który według zaleceń przyszłego rządu miałby sterować
szybkością obiegu pieniądza. Tylko kto
w horyzoncie długofalowym będzie dbał
o politykę pieniężną państwa? Po przeanalizowaniu tego planu największą wątpliwość budzi możliwość zbilansowania przez
PiS budżetu.
Co prawda wpływy do budżetu z tytułu podatków znacznie wzrosną, jednak już teraz
można przewidzieć, że liczba firm płacących podatki spadnie. Cześć upadnie, inne
przejdą do szarej strefy, reszta ucieknie do
Czech lub na Węgry. A budżet i tak się nie
zbilansuje.
Jak wynika z powyższej analizy, przed
prawdopodobnymi koalicjantami jest
twardy orzech do zgryzienia. Skoro obie
partie widzą całkowicie inne drogi, to czy
uda im się znaleźć wspólną, i gdzie tak naprawdę nas ona wszystkich zaprowadzi?
Maciej Majchrowicz
cnz@o2.pl
Łukasz Rorat
lrt@wp.pl
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ROZMOWA Z
DARIUSZEM ROS ATI

Były członek Rady Polityki Pieniężnej, autor pon ad 250 prac naukowych,
od 2001 roku członek grupy doradców ekonomic znych Przewodniczącego
Komisji Europejskiej Romano Prodiego

P

rofesor Dariusz Rosati ekonomista, polityk. W 1969 r.
ukończył SGPiS i uzyskał tytuł magistra nauk ekonomicznych. Od 1990 roku profesor
tytularny w SGH. Specjalista
w dziedzinie polityki makroekonomicznej,
integracji europejskiej, finansów i handlu
międzynarodowego. Pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych, a także zasiadał w RPP. Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN (od 1999), grupy doradców ekonomicznych Przewodniczącego Komisji Europejskiej Romano Prodiego
(2001–2004). Autor ponad 250 prac naukowych, w tym pięciu książek, oraz wielu
innych publikacji, wydanych w języku polskim, angielskim, rosyjskim i innych.
Panie profesorze, zapewne niebawem czeka nas referendum w sprawie przyjęcia Traktatu Konstytucyjnego, jednak przeciętny łodzianin niewiele o nim wie (podobnie
jak przeciętny warszawiak albo krakowiak). Dlaczego powinniśmy wiedzieć więcej, dlaczego ta konstytucja
jest ważna dla Polaków, dla Europejczyków?

Z kilku powodów. Po pierwsze, czysto
techniczny argument. Ta konstytucja scala
w jeden dokument wszystkie dotychczasowe traktaty, których jest już łącznie kilkanaście. Poruszanie się po tym gąszczu
przepisów prawnych staje się coraz trudniejsze. Dzięki konstytucji UE mamy po
prostu jeden traktat konstytucyjny, który konsoliduje wszystkie przepisy prawa
w jednym dokumencie. Ważniejszy jest powód drugi. Konstytucja usprawnia i umożliwia bardziej skuteczne oraz efektywne
działanie UE dzięki pewnym zmianom,
które wprowadza. Do zmian tych należy
przede wszystkim utworzenie urzędu prezydenta UE, urzędu ministra spraw zagranicznych i także zmiana systemu głosowania, na system głosowania podwójną większością. Jest on bardziej sprawiedliwy,
zwłaszcza w sytuacji, kiedy mamy już 25
państw członkowskich, a prawdopodobnie
za kilka lat będziemy mieli 27 lub 28.
Czy możemy to przełożyć na przeciętnego zjadacza chleba, który
zwykł powiedzieć, że będzie większa
biurokracja i ot tyle?
Jeśli chodzi o biurokraPrzyjęcie nominacji na stanocję to niekoniecznie. Na
wisko Ministra
Spraw Zagranicznych - 1996
rok

pewno będzie można łatwiej i szybciej podejmować decyzje. Myślę, że dzięki temu
biurokracja może być wręcz mniejsza. Po
trzecie konstytucja zwiększa stopień demokratyzacji Unii. Po prostu przesuwa
wiele decyzji na poziom parlamentu europejskiego, który pamiętajmy, jest jedyną demokratycznie wybraną instytucją.
Umożliwia także obywatelom podejmowanie inicjatyw ustawodawczych, co również
z tego punktu widzenia czyni Unię trochę
bliższą obywatelom. To są te główne powody: sprawność, uproszczenie przepisów,
większa demokratyzacja, Unia bliższa obywatelom. Są oczywiście pewne zastrzeżenia
i krytyki, do których można się odnieść. Ale
per saldo trzeba pamiętać, że traktat konstytucyjny jest czymś w rodzaju kompromisu. 25 państw negocjowało i każde musiało z czegoś ustąpić, żeby co innego osiągnąć, więc jest to taki niedoskonały kompromis i dlatego trzeba patrzeć, czy per saldo się Polsce opłaca. Moim zdaniem tak.
W jaki sposób Pana zdaniem, traktat konstytucyjny wpłynie na sytuację gospodarczą Polski? Czy należy
go traktować jako klasyczną umowę
międzynarodową, którą Polska po
ratyfikacji zobowiąże się przestrzegać w granicach prawa krajowego,
czy też będzie on miał szersze konsekwencje?
Konstytucja jest bardzo szczególnym dokumentem, ponieważ z jednej strony jest
to dokument częściowo konstytucyjny w tej części, w której mówi o prawach podstawowych, pewnych wartościach i celach
oraz tam gdzie mówi o instytucjach unijnych i ich kompetencjach. Z drugiej strony jest to traktat międzynarodowy, który bardzo szczegółowo określa funkcjonowanie Unii w dziedzinach, w których Unia
otrzymała kompetencje od państw członkowskich, takich jak polityka rolna, handlowa oraz polityka konkurencji. Dlatego,
dokument ostateczny jest dosyć obszerny - 450 artykułów, 200 stron. Pytał pan
jak to wpłynie na gospodarkę, w konstytucji zawarte są przepisy, które umożliwiają
koordynację polityki gospodarczej, ale niczego nie narzucają. W tej sprawie pań-

Przemówienie na sesji
Zgromadzenia
Ogólnego ONZ
- Nowy Jork

stwa członkowskie zachowują swoją niezależność.
Z jednym ważnym wyjątkiem, mianowicie polityką pieniężną, która dla krajów będących
w ramach obszaru euro jest scentralizowana. Ale wyniki gospodarcze zależą nie tyle
od samej konstytucji, ile od tego czy Europa zdecyduje się na przeprowadzenie reform, które były przewidziane w Strategii
Lizbońskiej i które w dniu dzisiejszym właściwie ma reaktywować, czy też rewitalizować Rada Europejska w Brukseli.
W takim razie jakby się Pan odniósł
do tej korekty – wiemy już, że implementacja FSAP-u napotka opóźnienie. Jakie są perspektywy jednolitego europejskiego rynku usług finansowych w szczególności w odniesieniu do sektora detalicznego?
Chciałbym podkreślić, że Unia poczyniła
już bardzo dużo w zakresie integracji i liberalizacji usług finansowych. Ale oczywiście
nie jest to jeszcze rynek tak zintegrowany,
jak rynek Stanów Zjednoczonych, ciągle są
bariery, przepisy dotyczące rozliczeń i płatności. Ciągle występują przeszkody w przenoszeniu praw emerytalnych w funduszach
emerytalnych, ograniczeniu podlega inwestowanie tychże funduszy. Jednak proces
liberalizacji postępuje, choć jest to stopniowe. W Europie niczego nie da się zrobić metodą rewolucyjną, z każdą sprawą
trzeba się dogadywać, mamy przecież 25
państw członkowskich, każde jest suwerenne i dlatego to trwa. Alternatywą jednak, byłoby prawdopodobnie zachowanie
status quo, w ogóle nie posuwanie się do
przodu, więc lepiej posuwać się do przodu
wolno niż w ogóle.
Zgodnie z postanowieniami w/w
strategii, do roku 2010 UE ma być

najbardziej konkurencyjną gospodarką świata. Prognozy analityków
nie dają raczej większych szans Unii
na wyprzedzenie gospodarki Stanów
Zjednoczonych w perspektywie najbliższych 20-30 lat. Jakie jest zdanie
wybitnego ekonomisty i zarazem europosła w tej kwestii?
Jestem realistą i sądzę, że nie ma w tej
chwili mowy o tym, żeby Europa stała się
najbardziej konkurencyjną gospodarką
na świecie w przeciągu najbliższych 5 lat.
Ale to co jest ważne, to może nie tyle, żeby
przegonić jak najszybciej Stany Zjednoczone, tylko żeby jak najszybciej nadrabiać zaległości. Po prostu powinien występować
ruch do przodu, nie musi to być 2010 lub
2012 rok. Pamiętajmy zresztą, że niektóre
kraje w Europie już osiągnęły poziom amerykański np. w zakresie badań naukowych,
tak jak kraje skandynawskie, ale w innych
dziedzinach, niestety nadal odstajemy.
Dlatego najważniejszym jest by uruchomić ten proces, nadać mu większą dynamikę niż do tej pory, a to, czy dogonimy Stany Zjednoczone za 5 za 7 czy za 10 lat, jest
mniej ważne. Bylebyśmy zamykali tę lukę
- to jest właśnie najważniejsze.
Na zakończenie, chciałbym jeszcze
powrócić do Traktatu Konstytucyjnego. Czy Pana zdaniem Polacy pójdą głosować w referendum?
Tak jak już mówiłem jestem realistą, więc
nie spodziewam się, żeby do referendum
poszła większość Polaków, szczególnie
gdyby nie było ono głosowane przy okazji
innych wyborów, przede wszystkim przy
okazji wyborów prezydenckich. Ale gdy to
odbędzie się razem z wyborami prezydenckimi, to można mieć nadzieję, że do urn
pójdzie więcej niż połowa Polaków.
Rozmawiał Łukasz Szymak
szymi28@wp.pl
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NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH

„Najwybitniejsi amerykańscy inwestorzy giełdowi na
rynkach papierów wartościowych powiadają „Miałem szczęście, bo na początku straciłem”; bo Ci, którzy
tracili zaczęli się uczyć, a Ci,
którzy nie przegrywali, nigdy się nie uczyli i potem nie
zarabiali.”
Tadeusz Mosz TVP1(Plus
Minus)

dziorni, ale mimo wszystko
odpowiedzialni.”
Marcin Sokołowski Epicor Scala (Plus Minus)

„Termin wyborów, jak to
powiedział jeden z polityków, na pewno będą w tym
roku.”
Roman
Młodkowski
TVN24(Bilans)

“W gabinetach u wielu ważnych ludzi, widziałem zdjęcia z wieloma osobami jeszcze ważniejszymi, więc ja
sobie powiesiłem zdjęcie z
myszką Mickey.”
Robert
Gwiazdowski
Centrum im. A. Smitha
(Plus Minus)

„Kto to jest analityk finansowy- ten, kto po fakcie wie, że
się pomylił i wie dlaczego.”
Marek Zuber DM TMS
(Bilans)

rysuje i wymyśla Piotr Niepsuj _ urbanflavour.ownlog.com

RECENZJA

„Współpracuję ze sprzedawcami, oni kojarzą mi się z
kogutami; tzn. są bardzo
pewni siebie, czasami za-

UKRAINA

„Ja chyba najbardziej lubię
współpracować z krowami,
pod warunkiem, że uda mi
się je wydoić.”
Grzegorz Ćmochowski
The Boston Consulting
Group (Plus Minus)

„Nie lekceważyłbym faktu, iż braci Kaczyńskich jest
dwóch”
Tomasz Nałęcz SDPL
(Radio ZET)
Przygotował
Łukasz Szymak
szymi28@wp.pl

RECENZJA

ŚWIECE I INNE JAPOŃSKIE TECHNIKI
ANALIZOWANIA WYKRESÓW

rysuje i wymyśla Piotr Niepsuj _ urbanflavour.ownlog.com
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„Świece i inne japońskie
techniki analizowania wykresów” Steve’a Nisona to z
kolei spojrzenie na analizę
techniczną oczami człowieka, który przez wiele lat poznawał a następnie jako pionier rozpropagował w USA
i Europie tajniki
nieznanej do niedawna w tej części świata analizy świec. Czytelnik
dostaje szansę nauczenia się od podstaw oryginalnej i
jednocześnie uznanej techniki czytania wykresów. Co
ważne, dzięki tej
książce nauczymy
się dostrzegać płynące z rynku sygnały, których częstokroć praktycznie nie da się zoba-

czyć stosując wyłącznie klasyczne techniki zachodnie.
Przygotował
Łukasz Wieczorek
lukasz@toya.net.pl
Steve Nison
„Świece i inne japońskie techniki
analizowania wykresów”
Wydawnictwo WIG - PRESS

ZAWÓD - INWESTOR GIEŁDOWY
Wybór książki mającej nauczyć
nas czegoś przydatnego przypomina często szukanie igły w
stogu siana. Bez trudu znaleźć
można setki tytułów, które bardziej zniechęcą nas, niż pozwolą zapoznać się z danym tematem. Zawsze jednak zdarzają
się perły, które już na pierwszy
rzut oka zostawiają w tyle konkurencję.
W dziedzinie analizy technicznej prawdziwym diamentem
jest „Zawód – inwestor giełdowy” Alexandra Eldera. Autor w bardzo przystępny sposób wyjaśnia działanie dziesiątek wskaźników wykorzystywanych
do
prognozowania cen
dóbr
finansowych,
uczy zarządzać kapitałem i przede wszystkim skupia się na
przygotowaniu psychiki początkującego gracza giełdowego
tak, aby nie wypadł z
rynku po kilku transakcjach. Elder, z wykształcenia psychiatra, znajduje nawet

szereg podobieństw między
inwestorem giełdowym i alkoholikiem. Setki błyskotliwych
uwag, wiele wskazówek, których próżno szukać w innych
tytułach i barwny język książki
sprawiają, iż pozycja ta jest jedną z najbardziej godnych polecenia na rynku.
Przygotował
Łukasz Wieczorek
lukasz@toya.net.pl
Alexander Elder
„Zawód - inwestor giełdowy”
Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna

RECENZJA

MIĘDZYNARODOWA ANALIZA TECHNICZNA
Ostatnią z dziś wyróżnionych
pozycji jest „Międzyrynkowa analiza techniczna”, której autorem jest John Murphy. Książka spodoba się
miłośnikom makro. Dowiemy się z niej sporo na temat
wzajemnych relacji między
rynkiem akcji, obligacji, towarowym i walutowym. Autor obserwuje rynki parami i
wspierając się analizą techniczną szuka potwierdzenia
trendu na jednym rynku sygnałami z innego. Każdy, kto
chce dowiedzieć się jak wyglądają powiązania między
rynkami metali szlachetnych
i nośników energii czy między cenami towarów i obliga-

cji znajdzie w tej książce coś
dla siebie.
Przygotował
Łukasz Wieczorek
lukasz@toya.net.pl
John Murphy
„Międzynarodowa analiza techniczna”
Wydawnictwo WIG - PRESS

czerwiec 2005 | Deal | 32

www.skninwestor.com

notowania

PONADTO

NOTOWANIA
INWESTYCYJNE

Stan na 22 kwietnia 2005
Stopy zwrotu z jednego, trzech, sześciu i dwunastu miesięcy

SPÓŁKI

Opracowanie:
Tomasz Bursa
tomasz.bursa@skninwestor.com

1M

3M

6M

12M

AGORA

0,17%

8,99%

22,92%

19,53%

BANK BPH

0,62%

3,82%

12,03%

10,88%

BRE

0,82%

16,67%

13,42%

10,36%

BZWBK

-5,72%

2,17%

16,05%

8,67%

CERSANIT

-5,56%

-7,27%

-10,92%

6,81%

COMPUTERL.

-0,93%

-3,60%

1,90%

-1,38%

DĘBICA

1,76%

-5,70%

-29,78%

-38,33%

GTC

3,67%

16,37%

-2,59%

14,14%

KĘTY

-17,36%

-15,12%

-15,77%

-13,10%

NAJLEPSZE
FUNDUSZE

1M

akcyjne

NAJLEPSZE
FUNDUSZE

3M

akcyjne

CitiAkcji FIO B

1,51%

PKO/CS Akcji

5,69%

AIG OFI Akcji

0,86%

Skarbiec-AKCJA

4,05%

Arka BZWBK Akcji

0,05%

CitiAkcji

4,03%

zrównoważone

zrównoważone

CitiZrównoważony

0,75%

CitiZrównoważony

5,70%

Arka BZ WBK
Zrównoważony

0,34%

PKO/CS
Zrównoważony

4,80%

Millenium FIO
Zrównoważony

0,05%

Millenium FIO
Zrównoważony

4,05%

KGHM

0,65%

11,11%

-7,46%

-1,59%

MONDI

-12,89%

-10,59%

-24,32%

-28,77%

NETIA

-6,24%

-7,35%

-6,01%

-3,22%

ORBIS

1,69%

5,73%

2,13%

-0,83%

obligacji

obligacji

PEKAO

1,11%

4,60%

12,81%

7,91%

DWS Konwergencji

1,15%

DWS Konwergencji

3,68%

PKN ORLEN

2,82%

30,94%

27,76%

61,22%

Skarbiec Depozytowy

0,94%

CtitiObligacji

3,40%

PKOBP

-1,85%

-0,38%

11,81%

11,81%

CitiObligacji

0,92%

Pioneer Obligacji

3,27%

PROKOM

-19,08%

-20,00%

-23,47%

-49,04%

SOFTBANK

-6,09%

0,77%

11,97%

6,07%

STALEXPORT

-7,88%

-23,67%

-26,67%

-52,66%

TPSA

-4,23%

3,77%

22,61%

19,57%

1M

3M

6M

12M

INDEKSY

NAJLEPSZE
FUNDUSZE

6M

akcyjne

NAJLEPSZE
FUNDUSZE

12M

akcyjne

PKO/CS Akcji

7,06%

PKO/CS Akcji

9,51%

Arka BZWBK Akcji

6,52%
4,76%

DWS Polska FIO
Akcji Plus

9,14%

Unikorona Akcje

Unikorona Akcje

8,08%

WIG-BUDOW

3,41%

6,82%

-4,82%

2,78%

WIG-MEDIA

2,78%

10,15%

X

X

WIG-BANKI

0,16%

4,63%

12,69%

9,68%

WIG

-1,39%

5,19%

6,05%

7,69%

WIG20

-1,90%

5,38%

7,22%

7,57%

WIG-SPOZYW

-2,13%

-3,27%

-2,79%

-8,76%

TECHWIG

-4,91%

-0,20%

2,27%

-12,17%

WIRR

-4,94%

-10,20%

-10,15%

-8,28%

WIG-TELKOM

-6,74%

3,52%

18,78%

14,07%

obligacji

WIG-INFO

-9,86%

-8,53%

-8,53%

-29,62%

ARKA BZWBK
Obligacji

7,54%

Pioneer Obligacji
Skarbowych

11,24%

WALUTY

1M

3M

6M

12M

DWS Konwergencji

7,29%

DWS Konwergencji

10,65%

USD

1,11%

3,14%

-5,70%

-19,85%

7,23%

SEB 5

10,15%

EUR

1,61%

2,99%

-2,37%

-11,96%

Warta Papierów
Dłużnych

GBP-Funt

3,30%

4,70%

-1,25%

-13,90%

OBLIGACJE

6M

Stopa zwrotu - różnica między ceną z końca okresu, a ceną z początku okresu podzieloną przez cenę z początku okresu.
Okresy to odległość czasowa wstecz od daty 22.04.2005

33 | Deal | czerwiec 2005

zrównoważone
CitiZrównoważony

10,77%

Arka BZ WBK
Zrównoważony

9,64%

PKO/CS
Zrównoważony

6,63%

zrównoważone
CitiZrównoważony

14,31%

SEB1

9,12%

PKO/CS
Zrównoważony

8,95%

obligacji

DS1013

9,66%

SP0908

7,37%

SP1208

6,25%

OBLIGACJE

12M

DS1013

12,21%

OK0406

8,49%

DS0509

6,94%

OK0805

6,78%

