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AKADEMIA LIDERÓW RYNKU
KAPITAŁOWEGO – PROJEKT
DLA LUDZI Z PASJĄ

Nie chcesz zdobyć doświadczenia i nowych kompetencji? Twoja
przyszłość w ogóle Cię nie interesuje? Zawieranie ciekawych
znajomości, to Twoim zdaniem strata czasu? Jeżeli możesz się pod
tym podpisać… ten artykuł nie jest dla Ciebie

Cokolwiek zamierzasz zrobić, o czymkolwiek marzysz, zacznij działać.
Śmiałość zawiera w sobie geniusz, siłę i magię.

Johann Wolfgang Goethe

A

kademia
Liderów
Rynku Kapitałowego
(ALRK) to projekt dla ludzi, którzy chcą nie tylko
zdobywać doświadczenie,
poszerzać horyzonty oraz
rozwijać się zawodowo, ale przede wszystkim żyć pełnią życia… nie tylko istnieć. To
projekt dla tych, którzy wierzą, że mają
z
życia tyle, ile sami sobie wezmą.

pomysłodawcy Akademii, dostrzegając, że
wśród licznych ofert konkursów i programów edukacyjnych skierowanych do młodych ludzi brakuje projektu, który mógłby w ciekawy sposób połączyć edukację
z praktyką biznesową, jednocześnie przekonując do pozostania w kraju.
Akademia Liderów Rynku Kapitałowego to projekt edukacyjny, organizowany
przez Fundację im. Lesława A. Pagi. Celem tego

Organizatorzy zamierzają do 2010 roku wykształcić 100
absolwentów Akademii, którzy swoją przyszłość będą
wiązać z Polską.
Co zrobić by młodzi ludzie,
będący na starcie swojej zawodowej
drogi, dostrzegali możliwości rozwoju
w ich rodzimym kraju?
By chcieli stawiać na edukację
połączoną
z
praktycznym
doświadczeniem
właśnie
w Polsce?
Przede
wszystkim
należy uzmysłowić im, że możliwości takie w ogóle istnieją,
a następnie pomóc im zrobić ten
pierwszy krok… Z takiego założenia wyszli
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przedsięwzięcia jest stworzenie trwałej instytucji edukacyjnej, kształcącej przyszłych liderów rynku kapitałowego w Polsce oraz grupy
stałych partnerów współrealizujących i finansujących Akademię. Organizatorzy zamierzają do 2010 roku wykształcić 100 absolwentów
Akademii, którzy swoją przyszłość będą wiązać
z Polską.
NAWET NAJDALSZA PODRÓŻ ZACZYNA SIĘ OD PIERWSZEGO KROKU
Nieszablonowe podejście organizatorów,

naśladujące najbardziej prestiżowe szkoły anglosaskie, przejawia się już na etapie
samej selekcji kandydatów. Pierwszym
krokiem, jaki należy wykonać, aby wziąć
udział w tym przedsięwzięciu, jest wysłanie
aplikacji. Składa się ona z serii pytań, które
mają wskazać, czy dana osoba charakteryzuje się cechami potencjalnego przyszłego
lidera podzielającego wartości wyznawane
przez Lesława A. Pagi. - Aplikacja internetowa, która wzorowana była na najlepszych amerykańskich uczelniach wymagała kreatywności i zaangażowania. Nie
była to zwykła “formatka” do wypełnienia. Czułem, że każde pytanie jest bardzo
ważne – mówi Kuba Frejlich (odbył staż
w KDPW).
Po uzyskaniu pozytywnej oceny aplikacji
kandydat jest zapraszany na testy merytoryczne oraz na rozmowę, która także może
przybrać nietypowy obrót. Nie wystarczy
recytowanie wyuczonych, standardowych
odpowiedzi na tzw. 100 najczęściej zadawanych pytań. Tutaj liczy się to „coś”, co
potrafią określić wyłącznie sami organizatorzy. Dlatego nie należy dziwić się temu,
że kandydat zostanie poproszony o zaśpiewanie piosenki, opowiedzenie jakiejś zabawnej historii czy też napisanie krótkiego
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Inauguracja II edycji ALRK, na zdjęciu prezes GPW Ludwik Sobolewski, Fot. Paweł Stradowski

wrogie przejęcie, prawna obsługa M&A,
rebranding oraz due diligence biznesowe.
CZAS NA STAŻ
Po dwutygodniowym szkoleniu uczestnicy rozpoczynają dwumiesięczne płatne
staże w firmach partnerskich działających
na rynku kapitałowym, m.in. w CDM Pekao, S.A. Domu Maklerskim Banku Handlowego, Deloitte, Getin Holdingu, Giełdzie
Papierów Wartościowych, ITI, Komisji
Nadzoru Finansowego, Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, PKN Orlen, Sygnity, UniCredit CA IB Polska SA.
– Odbyłam dwumiesięczny staż w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A.
W trakcie analizowania rynku pod względem
oferty produktów finansowych dla klienta

wiersza.
LETNIA SZKOŁA
Jedną z najważniejszych części projektu
stanowią bezpłatne, kompleksowe szkolenia, których treść i forma odzwierciedla
idee Fundacji im. Lesława A. Pagi. Dwa tygodnie intensywnych wykładów i warsztatów, które prowadzone są przez wybitnych
w swych dziedzinach specjalistów oraz
menedżerów najbardziej prestiżowych instytucji finansowych w Polsce, dają możliwość pozyskania nieocenionej wiedzy merytorycznej.
Całość części edukacyjnej składa się
z dwóch bloków. Pierwszy z nich poświę-

Uczestnicy szkoły letniej wraz z Romanem Młodkowskim, Fot. Paweł Stradowski

detalicznego, poznałam nieznane mi dotąd
instrumenty finansowe i możliwości inwestowania kapitału. Niektóre moje postulaty
zaprezentowane na posiedzeniu zarządu zostały docenione i wykorzystane w firmie, co
dało mi dużo satysfakcji – mówi Katarzyna
Kopeć.
Obie edycje zakończyły się dużym sukcesem – z I Edycji Akademii aż 18 z 20,
a z II Edycji 25 z 30 stypendystów otrzymało propozycję przedłużenia stażu lub
podjęcia pracy.

Uczestnicy ALRK, Fot. Paweł Stradowski

cony jest doskonaleniu najistotniejszych
kompetencji interpersonalnych, którymi
powinien charakteryzować się każdy lider, m.in. przywództwo, rozwiązywanie
konfliktów, czy umiejętności w zakresie
autoprezentacji oraz negocjacji. Zajęcia te
prowadzą doświadczeni trenerzy z firmy
DOOR. Dodatkową atrakcję stanowi szkolenie medialne przygotowane przez Romana Młodkowskiego.
Drugi blok to warsztaty i wykłady prowadzone przez praktyków z firm partnerskich
skoncentrowane na temacie przewodnim.
Uczestnicy mają tym samym niepowta-

rzalną okazję uczenia się na case’ach,
od osób, które bezpośrednio uczestniczyły w fuzji lub przejęciu, a nie jak kiedyś
czytać o tym jedynie w prasie biznesowej. - Program zajęć był wypełniony po
brzegi, a każdy dzień niósł ze sobą nowe
wyzwania. Podczas wykładów uzyskałam odpowiedzi na nurtujące mnie pytania, co pozwoliło dokładniej określić
moje zainteresowania – wspomina Anna
Gregorczyk, odbywająca staż w CDM PeKaO S.A. II edycję poświęcono fuzjom
i przejęciom. Poruszono takie zagadnienia jak najważniejsze fazy M&A, wycena przejmowanego przedsiębiorstwa,

NIE TYLKO WIEDZA...
Dwie edycje Akademii Liderów Rynku
Kapitałowego udowodniły, że wyjątkowo
ambitne i przebojowe osoby są w stanie
wytworzyć atmosferę przyjaźni i współpracy, zamiast niezdrowej rywalizacji. Stanowi
to niewątpliwie podstawę do zbudowania
trwałych koleżeńskich więzi. – Najlepszym dowodem tego jest organizowanie
przez Stypendystów różnorodnych inicjatyw, które mają na celu rozwój w wielu
kierunkach. Chcąc rozwijać swoje zainteresowania, zainicjowałem cotygodniowe
spotkania filozoficzne, które rozwijają
w uczestnikach logiczne i abstrakcyjne myślenie. Czas nie jest po to aby go marnować
– mówi Kamil Prokop, odbywający staż
w KNF oraz Sygnity.
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NAJWIĘKSZY PRZEGRANY
W HISTORII TRADINGU
— JÉRÔME KERVIEL

Trader jednego z największych światowych banków, skromny,
niewzbudzający podejrzeń. Znajomi z pracy wypowiadają się o nim
jako o dobrze ubranym, sympatycznym człowieku. Początkowo
wszystko wygląda zwyczajnie, kiedy jednak rynek zaczyna się
zmieniać na niekorzyść, wykorzystuje swoją wiedzę o działalności
operacyjnej banku, żeby ukrywać straty przed przełożonymi

J

ednocześnie cały czas powiększa zajmowane pozycje licząc
na to, że trend zacznie mu w
końcu sprzyjać. W ogromne
kłopoty wpędza siebie a w
jeszcze większe bank, dla którego pracuje. Żeby dodać do całej sytuacji
odrobinę ironii, sam nie zyskuje ani grosza. Czyżbyśmy znów powracali do głośnej sprawy Nicka Leesona*, który to przed
trzynastoma laty stał
się powodem bankructwa najstarszego banku brytyjskiego Barings? Nic
bardziej
mylnego!
Mowa tu o wydarzeniach z końca stycznia bieżącego roku,
gdy światło dzienne
ujrzała sprawa młodego tradera
Jerome Kerviel, oskarżonego o
doprowadzenie banku SocGen do
strat wysokości € 5 mld.
Rzeczywiście, kiedy czytelnik pierwszy raz
styka się z powyższą historią zazwyczaj kojarzy ją z najgłośniejszym jak dotąd skandalem w historii tradingu. Zanim jednak
zaszufladkujemy Jeroma, dodając go do
grona genialnych oszustów warto przyjrzeć
się całej sprawie nieco bliżej. W przeciwieństwie do Nicka Leesona, Jerome w swoim
banku nie był nikim szczególnie poważanym. Pochodził z dość przeciętnej rodziny,
jego matka była fryzjerką, ojciec natomiast
nauczycielem ślusarstwa. Kerviel nie ukończył znakomitej szkoły, nie posiadał również wieloletniego doświadczenia. Nie od
razu pozwolono mu też zostać traderem.
W Société Générale (SocGen), rozpoczął
swoją pracę w tzw. „Middle Office”, a więc
w departamencie zajmującym się działalnością operacyjną banku, w tym również
rozliczaniem transakcji oraz systemami zarządzania ryzykiem. Możliwe, że taki start
utrudniał mu znalezienie swojego miejsca
7 | DEAL | marzec 2007

w zespole znakomitych, szczegółowo wyselekcjonowanych fachowców. Prawdopodobnie nigdy nie był też postrzegany jako
materiał na wybitnego „gracza” i aby piąć
się nadal w górę w wysoce zhierarchizowanej społeczności musiał pokazać, że jest
naprawdę dobry.
Praca w „Middle Office”, mimo iż nie była
dla niego źródłem prestiżu, pozwoliła jednak na zdobycie rozległej wiedzy na temat
funkcjonujących w banku zabezpie-

której to Kerviel prowadził handel, wyraziła pewne zaniepokojenie wartością pozycji
zajętych przez bank. Odbiło się to jednak
bez większego echa, gdyż raport Eurexa nie
zawierał informacji o działalności poszczególnych traderów, a jedynie o aktywności
całego zespołu, która z kolei nie odbiegała
tak znacząco od przyjętych norm. Kolejną
luką w systemie, przez dwa lata skutecznie wykorzystywaną przez Kerviela, było
zbytnie przywiązanie SocGen do analizo-

“How can you imagine that we’d hide a hole with another
hole? If we had a hole somewhere else, there’s no way we
could hide it.”

Societe Generale Chairman — Daniel Bouton

“Nothing so far shows any internal or external
complicity”, “but that he couldn’t”, “100 percent
guarantee’’, “that he acted alone”

chief executive officer of the Paris-based bank’s corporate and investment bank — Jean-Pierre Mustier

czeń oraz nawiązanie licznych znajomości.
Pracując później, już jako trader w zespole
Delta One, był odpowiedzialny za przeprowadzanie operacji arbitrażowych*. Prawdopodobnie czuł się ograniczony wąskim
zakresem obowiązków, które nie dawały
możliwości wybicia się i zdobycia upragnionej pozycji. Na pewno nie tak ambitnej
osobie jak Jerome. Pierwszy raz Kerviel
swoje uprawnienia przekroczył pod koniec
2005 r. Zawierane przez niego transakcje
znacznie przekroczyły przyznane mu limity
a sam arbitraż przerodził się w spekulacje.
Proceder ten trwał przez kolejne dwa lata.
Pomimo niepokojących sygnałów docierających do różnych departamentów banku,
włączając w to departamenty zarządzania
ryzykiem, rachunkowości a także bezpośrednich przełożonych Jérôma, nikomu
dotąd nie udało się odkryć prawdziwej
natury tworzonych przez niego operacji.
W listopadzie 2007 Eurex (największa europejska giełda instrumentów futures), na

wania pozycji netto*. Poprzez stworzenie całego szeregu fałszywych transakcji,
uzyskał fikcyjne zabezpieczenie własnych
pozycji, usuwając się tym samym z kręgu
podejrzeń. Transakcje jakie miał rzekomo zawierać, pochodziły w dużej mierze z
rynku pozagiełdowego (Over The Counter
Market), gdzie jako druga strona figurowali zazwyczaj klienci, z którymi bank często
współpracował. Kerviel stworzył sobie tym
samym ogromne możliwości. Kontrakty
zawierane w ten sposób nie podlegają codziennemu rozliczaniu, a limity kredytowe
przyznawane tak dużym instytucjom są
znaczne. Mógł on zatem swobodnie zamykać i otwierać na nowo fikcyjne pozycje, zanim pojawiłaby się konieczność przepływu
realnej gotówki. Co ciekawe wśród fałszywych transakcji znalazły się także i takie, w
których handel miał odbywać się pomiędzy
różnymi jednostkami samego SocGen.
Znajomości zawiązane w „Back Office”
pomogły mu prawdopodobnie w uzyska-
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niu dostępu do systemów kontroli ryzyka.
Przypuszcza się, że w tym celu oferował
„koleżeńską” pomoc przy uzupełnianiu baz
danych o szczegóły dokonywanych przez
niego transakcji. Punktem zwrotnym w
jego karierze, okazała się jednak decyzja z
8-go stycznia, kiedy to zajął dużą ilość tak
zwanych długich pozycji*, w nadziei na to,
że rynki finansowe najgorsze mają już za
sobą (po kryzysie „Subprime”). Jak jednak
wiadomo, w owym feralnym tygodniu giełdy światowe zaliczyły kolejne silne spadki.
Cały proceder ujrzał światło dzienne 18-go
stycznia, gdy limit kredytowy w jednej ze
stworzonych przez Kerviela transakcji, został znacznie przekroczony. Rzekomy kontrahent, którym miał być w tym wypadku
Deutsche Bank, oczywiście nie uregulował
należnej kwoty. Gdy tylko oszustwo wyszło
na jaw, zarząd dywizji został postawiony w
stan alarmu, a sam Kerviel wezwany na
przesłuchanie. Po trwającej całą noc interrogacji, podejrzany przyznał się do znacznego przekroczenia swoich kompetencji
i do strat, jakie SocGen poniosło za jego
sprawą, co ciekawe nie wziął jednak na siebie odpowiedzialności za moralny aspekt
swoich działań.
Jerome wciąż wydaję się być przekonany,
iż zwierzchnicy już od kwietnia wiedzieli
o jego poczynaniach, pozostawali jednak
bierni czekając aż wyjdzie on „na prostą”.
Ponadto proceder jakiego się dopuszczał,
był według niego powszechnie stosowany przez traderów a akceptowany przez
zwierzchników tak długo, jak przynosił
dochody. Co gorsza opinia ta nie jest odosobniona. Jeden z obecnych pracowników SocGen, który pragnął pozostać
anonimowym, przyznał w wywiadzie dla
„International Herald Tribune”, iż nawet
traderzy z zespołów typowo arbitrażowych,
takich jak Delta One, mieli za zadanie zajmować także niezabezpieczone pozycje.
Zwierzchnicy natomiast, rzekomo dawali
im do zrozumienia, że ocenie podlegają nie
tylko podstawowe zadania ale także wyniki
jakie traderzy osiągają na bardziej ryzykownych działaniach. Zarzuty jakie padają w stronę przełożonych, dla wielu mogą
się wydać absurdalne. Rzeczywiście mało
prawdopodobne jest, by szanująca się instytucja skłonna była do przyjmowania tak
olbrzymiego ryzyka. Zawsze jednak, gdy na
jaw wychodzi tak głośny skandal, zarówno
wśród opinii publicznej jak i mediów pojawia się wiele pytań które często pozostają
bez odpowiedzi.
Jak to możliwe, że nikt nie zainteresował
się faktem, iż trader, o stosunkowo krótkim stażu pracy, zajmował pozycje których
łączna wartość osiągnęła aż € 50 mld?
Wiadomo, że przy obecnym stopniu efektywności rynków finansowych dokonanie
opłacalnego arbitrażu staje się coraz trudniejsze. Sposób jaki muszą zatem stosować
banki, by zarobić na tej technice jest prosty, „grać o większe stawki”. Przy (przynaj-

mniej teoretycznie) znikomym ryzyku wynikającym z arbitrażu, pomysł ten wydaje
się być dobry, a wysokie kwoty „obstawiane” przez dużych graczy nikogo już dzisiaj
nie dziwią. Mimo wszystko, specjaliści
twierdzą, iż obrót tak dużą sumą owszem
mógł być dokonywany przez cały zespół,
ale w żadnym wypadku nie powinno się go
powierzać jednej osobie.
Mimo przesłuchania wielu osób pracujących w SocGen śledztwo jak dotąd nie wykazało, że ktokolwiek poza samym Jerome
był zamieszany w aferę. Według wstępnego
raportu wynika jednak, że bank nie zareagował na 74 sygnały mogące zdemaskować
wcześniej cały proceder. Co zatem było
przyczyną tak rażącego zaniedbania? Czy
powinno się przyjąć wersję Kerviela, czy
może uznać należy fakt, że systemy zarządzania ryzykiem są delikatnie rzecz ujmując „niedoskonałe”. Niezależnie od tego
jaka była przyczyna pojawienia się takich
luk, tajemnicą pozostaje skala ich wykorzystania. Wiemy na pewno, że przysłowiowa
„furtka” istniała, nie wiemy natomiast ile
osób z niej korzystało. Jeśli inne ale bardziej fortunne dla traderów nadużycia miałyby miejsce, to czy walczący o zachowanie
dobrej reputacji bank byłby zainteresowany ich ujawnianiem? I czy w ogóle dowiedzielibyśmy się o całym procederze, gdyby
Kerviel poprawnie przewidział kierunek, w
którym podąży rynek?
Tylko pod koniec lutego MF Global ujawniło, że nieautoryzowane działania jednego
z pracowników doprowadziły do blisko $
150 mln strat, natomiast już na początku
marca Lehman Brothers, z bliżej nieokreślonej przyczyny zawiesiło dwóch swoich
traderów. Czy dalej zatem należy wierzyć,
że sprawa Kerviela jest tylko odosobnionym precedensem czy może raczej obserwujemy wierzchołek góry lodowej która
jest problemem nie tylko w SocGen ale stanowi zagrożenie dla całego sektora?
Jednoznaczne twierdzenie, jakoby kierownictwo banku dawało ciche przyzwolenie
swoim pracownikom na tak ryzykowne
działania, i jednoczesne uznanie Jeroma za ofiarę środowiska w jakim przyszło
mu pracować, byłoby pewnie zbyt daleko
idącymi wnioskami. Nierozstrzygnięte
pozostanie jednak pytanie, na ile winę za
to co się stało ponosi ambicja Kerviela a
na ile ambicja samego SocGen, wyraźnie
aspirującego do grona pierwszoligowych
banków inwestycyjnych. Trudno też nie
przyznać choć częściowej racji jednemu z
francuskich specjalistów, który stwierdził,
iż bank ten dążąc do poprawy wyników w
swoim „flagowym” biznesie, handlu instrumentami pochodnymi, zachowywał się jak
„samochód, wyposażony w silnik Ferrari,
który odbywał rajd przez góry”.

Czterech jeźdźców apokalipsy
Nick Leeson — najbardziej znany trader-oszust („rogue trader”). Przez swoją
działalność doprowadził do bankructwa najstarszy angielski bank Barings.
Straty, jakie spowodował szacuje się na
£ 827 mln. Przed ujawnieniem tych
działań traktowany był niczym bohater.
Wypracowując znaczne dochody, zyskał
przychylność przełożonych na zwiększanie dostępnych limitów. Pracując w singapurskim oddziale, „tuszował” swoje straty
poniesione w handlu opcjami, otwierając
przy tym coraz więcej nowych pozycji.
Sytuacja stała się beznadziejna w lutym
1995 r., po trzęsieniu ziemi w Japonii i gwałtownych spadkach na giełdach. Po ujawnieniu strat Barings
sprzedano
holenderskiemu
gigantowi ING za symbolicznego funta.
W grudniu 1995 r. trader został skazany na
6 lat pozbawienia wolności.
John Rusnack — w 2002 r. skazany na
siedem i pół roku pozbawienia wolności
za ukrywanie $ 700 mln strat w handlu walutami w Allied Irish Bank. Został zdemaskowany podczas rutynowej
kontroli. Wcześniej zdążył jednak mylnie obstawić wzrost japońskiego yena
w stosunku do dolara amerykańskiego
na sumę $ 7.5 mld. Do preparowania
potwierdzeń fałszywych transakcji używał fikcyjnej tożsamości Davida Russela
oraz adresu w Nowym Jorku.
Toshihide Iguchi — jeden ze starszych członków zarządu amerykańskiego oddziału japońskiego Daiwa Bank.
W przeciwieństwie do pozostałej trójki
nie został złapany na oszustwach, ale
sam się do nich przyznał w obszernym,
30-stronicowym, liście do prezesa banku. W ciągu 11 lat handlowania obligacjami skarbowymi dopuścił się 30 000
nieupoważnionych transakcji. W rezultacie doprowadził do $ 1.1 mld strat.
Po wyznaniu, że ostatnie 11 lat jego życia wypełnione było poczuciem winy,
strachem oraz oszustwami, w 1995 roku
został skazany na 4 lata więzienia oraz
karę, bagatela, $ 2.6 mln.
Yasuo Hamanaka — przydomek „Pan
miedź” zyskał, gdy u szczytu swojej kariery kontrolował 5% światowego rynku tego surowca. Pracując w korporacji Sumitomo, przez okres około 10 lat
spowodował straty sięgające $ 2.6 mld.
Po ujawnieniu oszustw w 1997 r., dostał
wyrok 8 lat pozbawienia wolności.
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FELIETON

HOUSE OF NINJA
Outline of the sub-prime mortgage crisis

J

uly 2007 marked the beginning of the turbulent conditions in the financial markets.
Financial institutions started
to realise that they may incur
heavy losses on their exposures to the US mortgage markets. What
had previously been considered as well-collaterized assets, suddenly started to seem
much more dubious in nature. While the US
house prices started to fall and the defaults
on mortgages to increase, the mortgagerelated structured finance instruments
and asset backed securities unexpectedly
turned into high-risk assets, with prices
plummeting and spreads soaring. Sudden
impact on fixed income and credit markets was just the beginning. The crisis triggered massive contagion to other markets
worldwide, with impact on equities, money
markets, foreign exchange and others,
causing significant deterioration of market
sentiment and increase in risk aversion.
This essay is to clarify the roots of the crisis, relating to US residential mortgages as
well as structured finance and asset backed
instruments based on these mortgages.
MORTAGE LENDING PRACTISE
IN THE USA
Mortgage lending business in the USA has
different characteristics than this known
from the UK or continental Europe. Large
mortgage-related Government Sponsored
Enterprises (Fannie Mae, Freddie Mac),
although privately owned, have links to
the government and, even without state
guarantees, control the majority of the
secondary mortgage market, while their
mission is complemented by governmentowned Ginnie Mae, whose business is focused on guaranteeing mortgage backed
securities issued or backed by government
agencies. In the primary market, approximately two thirds of the new mortgages are
9 | DEAL | marzec 2008

in the United States

and its contagion to other markets

originated by mortgage brokers, who actually do not lend their own money, but act
as the intermediaries. Mutuals, commercial and mortgage banks are also all heavily involved in primary mortgage business,
as are the alternative sub-prime lending
companies which fill gaps in the market,
providing facilities for borrowers to whom
no other institutions are willing to lend.

credit history, unable to find banks willing to provide loan, received what then
appeared a perfect solution for them. Alternative financial institutions, usually some
mortgage brokers (although often backed
by large banks) were prepared to originate
the mortgage for them, at initially relatively
low rates, increasing however after certain
period. These adjustable rate mortgages
(ARM) accounted for around half of the
sub-prime lending, although only slightly
above 6% of overall mortgage origination.
The idea to lend to sub-prime borrowers was based on the assumption that the
mortgages secured on the house were safe
due to increasing value of the borrowing
houses. Some borrowers were able to use
the increasing value of their property for
consumption purposes, as they were able
to take additional mortgage (called Home
Equity Loans) based on the added value of
their house. In search for higher returns
(interest rates on sub-prime loans were
necessarily higher than on prime mortgag-

SECURITISATION AND FINANCIAL
INNOVATION
Mortgage by itself is the loan that banks
treat as asset on their balance sheets. However, since 1970s banks began to securitize
such assets through various asset-backed
securities. This way, the long term, illiquid mortgage asset could gain liquidity
and be easily sold to other investors such
as hedge funds or investment banks, in the
way similar to bonds. This made it easier
for the lenders to originate more loans.
Recent years have seen the significant
rise in structured finance instruments like
CDOs and CMOs, as well as
credit derivatives, such as
Chart 1 US house prises (All indices rebased January 2000 = 100)
CDS on home equity loans
Source: Standard & Poor’s
and synthetic credit indices,
250
S&P/Case-Shiller U.S. National Home Price Index
like ABX originated in 2006.
SUB-PRIME IDEA
Until very recently, it was
widely expected that house
prices in the US would continue to grow steadily. Mortgage business, which is necessarily a form of secured
lending, seemed then to be
pretty safe way of lending,
as even in case of default,
value of collateral (i.e. the
house) would safely exceed
the value of the outstanding loan. Some borrowers,
e.g. those with poor or no
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es) it seemed that the risks were sufficiently
priced, even though the additional quality
risk-premium (in this case meant by the
difference of the rates between prime and
sub-prime mortgages) actually heavily declined. Some lenders were prepared to lend
even to so-called NINJAs (as for people
having No Income, No Job, no Assets). The
risks were worsened by the fact that many
borrowers were tempted to misrepresent
their financial position to obtain the mortgage more easily, while the loan originators did not always display sufficient prudence, being convinced about the chance
of passing any risks to other investors.
Lenders were pooling most mortgages
into various forms of securities, selling these to investors, facilitating themselves further loan origination. For some
time, there was a large and liquid market
in those securities, as many investment
banks, hedge funds, pension funds etc.
were willing to invest. The rate of securitization reached around three quarters of
overall mortgage lending. Mortgage assets were sold by originators to investors
through instruments such as residential
mortgage backed securities or pooled and
tranched through collaterized debt obligations. Often the process involved creating the Special Purpose Entities to which
the loans were passed, so that the lenders
could easily take the mortgages off balance
sheet. This process, although liquidity enhancing from lenders’ perspective, definitely contributed heavily towards the loss
of transparency of the structured finance.
The complex nature of many structured
finance instruments meant that nature
of risks, let alone value of collateral, were
not properly understood even by sophisticated investors. As many mortgage related
securities were rated by major agencies
(S&P, Moody’s, Fitch), large investment
banks and hedge funds were happy to invest large sums of money convinced about
the acceptable risk/return profile of their

portfolios, taking therefore significant,
multi-billion dollars worth exposures.
CREDIT DEFAULT RISK ASSESSMENT AND MENAGEMENT ISSUES
Risk assessment and management is a crucial issue in banking, finance and investment. Although many risks were related to
the financial distress of the recent months,
the credit default risk is the one most concerning the roots of the sub-prime crisis.
Banks involved in originating the loans
must work out the risk pricing strategy
where the additional returns are sufficient
to cover the potential losses. Assessment
of default losses for segments of borrowers
and type of loan may give some indication
of expected losses, which must be priced
into the loan interest rate. The basic formula here is: expected loss = probability of default * loss given default. If the probability
of default and loss given default were constant, even lending to the least creditworthy
borrowers might have been the safe business, as long as sufficient interest rate was
applied to the loans. However, both of those
factors are variable. The variability of losses
must also be incorporated into the loan to
cover for the periods in which the losses
are greater than average. Estimating these
factors, however, is extremely difficult,
and often arbitrary assumptions are made.
Assessment of the quality of borrowers
must be taken into account, as obviously
people on low incomes are more likely to
default. Creditworthiness may be assessed
through various credit scoring systems
for retail loan products from credit cards
to mortgages while external rating is often used in relation to institutional issuers or investment vehicles or to securities.
In many cases, the debt by less creditworthy institutions was insured with financial
guarantors, known as monolines, so that it
could achieve higher credit rating than otherwise, on the assumption that in case of default, the insurer could cover all the losses.

HOUSE PRICES AND THEIR SIGNIFICANCE FOR MORTGAGE MARKETS
Those basics of credit risk analysis obviously apply to the mortgage market. In
the mortgage lending houses have characteristics of the collateral, therefore their
prices are important in establishing the
loss given default. As long as they are rising, the loan may be considered safe from
the perspective of the lender. Moreover,
the rising value of houses gives less incentive to default for the borrower. Furthermore, the general state of the economy must be taken into account, as the
problems with payment are negatively
correlated with the households’ income.
The expectation of house price inflation
lowered the perceived risks connected
with mortgage and home equity lending.
Given such perceptions, the sub-prime
sector began to grow. It constituted only
5% of all mortgage origination in the
US in 1994, but this has risen to 20% by
2006. Between 2000 and beginning of
2006 index of house prices in 20 municipals in the USA (S&P / Case-Shiller Composite 20) more than doubled. (Chart 1).
EARLY WARNINGS
Finally, “impossible” had happened and
the house prices in the USA began to recess
since mid-2006. The S&P/Case-Shiller indices peaked in July 2006 and the steady
decline commenced afterwards. Since then
till November 2007, counted on the same
basis, the average house price has fallen 9%.
Mortgage delinquencies have also risen as
the state of economy has deteriorated and
sub-prime borrowers were finding it difficult to meet payments. Early 2007 marked
first reasons for the anxiety in the finance
industry as the concerns about sub-prime
mortgage business emerged. New Century
Financial, the second-largest US sub-prime
lender was most seriously affected, as in
April it filed for bankruptcy. In February, the
British banking giant HSBC announced its

Chart 2 Spreads on the “on-the-run” ABX indices

Chart 3 Share prices of US banks (All share price rebased: 3rd January 2006 = 100)

Source: JP Morgan Chase & Co. and MarkIt

Source: Bloomberg
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first-ever profit warning due to the losses on
sub-prime mortgage investments in the US.
BUBBLE BURSTS
Middle of July 2007 marked the start of
the panic. Banks and other financial institutions began to realise the gravity of the
situation. With house prices falling and
mortgage delinquencies rising, many of the
securities backed by sub-prime mortgages
became virtually worthless (especially the
junior tranches of structured finance instruments), others seriously declining in value.
Due to off-balance sheet treatment the extent of the exposures was yet unknown. The
market in many structured finance and asset backed instrument suddenly lost liquidity, while spreads on synthetic ABX indices
soared (Chart 2). For many days there was
no primary market activity in CDO or similar instruments, due to the complete lack
of demand. Some investment banks were
either injecting cash to their sub-prime
exposed hedge funds (as did Goldman
Sachs) or freezing the withdrawals from
them saying that lack of liquidity prevents
them from valuing their assets (the case
of French BNP Paribas). The exposure towards the US sub-prime sector had international reach. There were rumours about
the extent of exposure to the sector by various banks in the UK, continental Europe
and Asia. Some German banks (e.g. IKB)
needed government support to survive.
Nonetheless, the US investment banks and
mortgage institutions were the greatest
casualty, revealed with share prices falling
and CDS premia soaring (Charts 3). Only
those hedge funds that were betting on the
sub-prime market collapse, and that therefore took short positions in this market, had
the reason to celebrate immense returns.
INTERNATIONAL SPILL-OVER AND
CONTAGION TO OTHER MARKETS
The crisis did not finish on structured finance and credit markets. Immediate increase in risk aversion triggered sudden
contagion. Equity markets collapsed, while
risky carry trades in foreign exchange were
being unwound in panic. The general decrease in willingness to take risks made
all financial institutions more reluctant to
lend money to each other. This had obvious influence onto the wholesale money
markets, with the interbank reference rates
such as Libor soaring to exceptionally high
levels above the policy rates. The credit crisis turned into liquidity squeeze and the
danger to the general financial stability.
CENTRAL BANKS INTERVENTION
(FOCUS ON FED)
Central banks and financial regulators
feared the systemic risk to the financial
services, as well as the impact onto the real
economy. European Central Bank and Federal Open Markets Committee both decided
11 | DEAL | marzec 2008

to intervene by injecting immense amounts
of liquidity into the financial system to
lower the money market rates and narrow
the spreads between them and the policy
rates. Such action was explicitly demanded
by bankers, but raised concerns about socalled moral hazard, as well as about the inflationary prospects for the further future.
CRISIS CONTINUES AND
STUBBORNLY REFUSES TO HALT
The pressure in the financial markets did
not finish with the end of summer. September revealed the problems of UK mortgage
lender Northern Rock, which, although not
directly exposed to US sub-prime sector,
relied heavily on wholesale funding and
therefore was affected by the money markets situation. It experienced the first bank
run in the British banking system for over a
century and had to seek emergency funding
and finally faces nationalisation. Meanwhile,
the problems in the United States continued
to grow. Countrywide and other mortgage
lenders seemed more and more vulnerable,
while the insurance covers provided by financial guarantors started to appear dubious. The perspective of rating downgrades
on monolines became more realistic, which
implies also rating downgrades of insured
bonds, and as the consequence – the prospect of forced sales of the securities as
many of the financial institutions are required to keep only highly rated securities.
At the end of 2007 the expectations of the
forthcoming recession in the US gradually started to emerge. Fed cut the interest rate, although many commentators
point to naivety of such measures and
the possibility of actually increasing the
risks in the future. Early 2008 president
George W. Bush announced the plan of
fiscal easing to complement the monetary
policy relaxation, but this still has not
calmed all the voices predicting recession.
Other area in need of solution relates to
sub-prime mortgage borrowers, struggling
to meet repayments on their loans. Since
lenders themselves found that increasing
default rates on mortgages destabilize their
business, calls for assistance and temporary
changes to loan terms became ubiquitous.
COUNTING THE CASUALITIES
By the end of 2007, estimates indicated
that approximately $400 billion might
have been lost on the sub-prime investments, with actual recognized write-downs
by financial institutions well in excess of
$100 billion. The biggest losses were revealed in financial statements for 3rd and
4th quarter 2007 by the largest US banks
Citigroup, Merrill Lynch and Morgan
Stanley, as well as Swiss giant UBS, with
some reporting net losses for the total of
financial year, while further write-downs
are widely expected. In early 2008 some
of the monoline insurers were downgrad-

ed, causing further concerns about the
insured securities. Volatility in various financial markets continues to be elevated
without any sign of sustained recovery.
It is too early to proclaim the end of securitization, with such prospect being rather
unlikely given the growing complexity of financial services. Banks, however, are struggling with problems created by structured
finance activities. The loss of liquidity, with
the lack of transparency caused the urgent
need to change the way of dealing with
structured finance. Many institutions were
forced to take some of their assets back on
balance sheet, others were injecting money
to save their structured investment vehicles.
LESSONS FOR THE FUTURE
The sub-prime crisis has profound implications for investors, borrowers and
regulators. From the lender perspective,
it reinforces the need for proper risk management and the need of understanding the
nature of financial instruments in which the
investment is made. Complexity of structured finance, also the mortgage related,
might have been useful in meeting certain
investors’ needs, but the transparency has
definitely been somewhere lost. The proper
risk management should also include taking into account more unusual events and
risks that were not widely expected before,
as it was the case with the prospects of falling house prices. For borrowers, the assessment of the ability to meet repayment
seems crucial, as many of them were willing to take too much debt proportionally to
income. This applies not only to mortgages,
but also unsecured lending such as credit
cards. Finally the regulators and authorities need to take into account whether their
actions can prevent similar crises, or on the
contrary, if imprudent action would not
contribute towards creating similar problems in future. An important point relates
to moral hazard, as while intervention may
temporarily ease the pressure, it may also
encourage excessive risk taking. The question of risk aversion is crucial by itself, as
its rapid increase since the start of the crisis
may indicate not only the abnormally low
willingness to take risks since then, but as
well abnormally high riskiness of investment (with risk being, consequently, insufficiently priced) before the last year events.
All views and opinions presented in this
essay should be treated exclusively as
representing author’s private and personal opinions and should not be regarded as views of author’s employer,
any organisation that author has been
member of, nor of any legal entity mentioned in the essay.
Jacek Władysław Bartyzel
Jacek.Bartyzel@bankofengland.co.uk
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TWOJE INWESTYCJE

SOCIAL LENDING
ALTERNATYWĄ DLA FUNDUSZY?
Od pewnego czasu w internecie piszczy o nowej, jak na polski rynek,
idei. Jest nią social lending (p2p lending – peer-to-peer lending).
Na czym polega owe novum? Pomysł, jest prosty i właściwie taki być
powinien, aby przyniósł sukces, wszak najprostsze idee odznaczają
się największą trafnością

W

zdefiniowaniu social lendingu pomoże nam pewne
„wirtualne” miejsce - znajduje się
ono gdzieś między
oprocentowaniem kredytu konsumpcyjnego a oprocentowaniem naszego depozytu na koncie w banku. Niby wirtualne, ale
miejsca całkiem sporo. Otóż tę „lukę” ma
wypełnić p2p lending. Zgodnie z nową statystyką stóp procentowych publikowaną
przez Narodowy Bank Polski w styczniu
br. depozyty złotowe gospodarstw domowych z terminem do 1 miesiąca włącznie
były oprocentowane na poziomie 4,3%.
Natomiast „rzeczywista stopa procentowa” kredytów konsumpcyjnych dla tychże
gospodarstw, uwzględniająca także koszty
pozaodsetkowe (NBP zapożycza ten termin
z Ustawy o kredycie konsumenckim z dnia
20 lipca 2001 r. - polecam warto przeczytać, wraz z załącznikami!), wynosi 21,0%.
Jak łatwo policzyć różnica wynosi aż 16,7
punktów procentowych.
Tak naprawdę social lending to pożyczki
od i dla osób fizycznych, którym kontakt
i „kojarzenie ofert” udostępniają inne niż
banki przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa
te łączą funkcjonalność i dostępność nowoczesnych form komunikacji, dlatego
głównym medium pośredniczącym miedzy
pożyczkobiorcami i pożyczkodawcami oraz
serwisem tworzącym otoczenie dla social
lending jest internet. Co oferuje social lending? Odpowiedź jest oczywista: dla pożyczkobiorcy jest to możliwość pozyskania
środków po niższej cenie niż w banku, który nota bene nie zawsze gra fair w stosunku
do klienta (czyż w naszych bankach lubimy
te gwiazdeczki * podwójne i potrójne lub
drobną czcionką pisane słowa: „Przedstawione dane maja charakter informacyjny
i nie stanowią oferty w rozumieniu
artykułu 66 k.c.”). Z drugiej strony pożyczkodawca ma szansę osiągnąć wyższą stopę
zwrotu. Oczywiście zadamy sobie pytanie:
a co jeśli nie otrzymam zwrotu pożyczki?
Taka sytuacja także może się zdarzyć, jednak to inwestor ponosi całe ryzyko…, ale
też „zgarnia” cały zysk - jeśli pożyczko13 | DEAL | marzec 2008

biorca okaże się rzetelny. Zastanówmy się
czy taki pomysł ma szansę na pomyślną
realizację. Autor twierdzi zdecydowanie,
że tak. Rozważmy osobę z dobrą sytuacją finansową potrzebującą jednak trochę
więcej gotówki np. na wyjazd na wakacje.
Może ona czekać do następnej wypłaty lub
pożyczyć środki już teraz. Idąc do banku

i czy social lending może zmienić tę sytuację? Odpowiedź na to pytanie pozostawiam
czytelnikowi. Po drugie jako zwolennik
wolnego rynku popieram idee doskonałej
konkurencji, do których można również
zaliczyć social lending.Zauważmy, że:
1. Przedmiotem transakcji są dobra homogeniczne – środki finansowe.
2. Na rynku występuje duża liczba
pożyczkobiorców i pożyczkodawRóżnica między oprocentowaniem
ców.
kredytu i depozytu
3. Podczas udzielania/zaciągania
Źródło: Opracowanie własne
pożyczek można wprowadzić silne
Oprocentowanie kredytów
systemy weryfikacyjne, tak aby obie
23,00
Oprocentowanie depozytów
strony miały możliwie pełną, doskonałą informacje o sobie.
4. Istnieje duża swoboda wejścia na
rynek, właściwie każdy będzie mógł
17,75
uczestniczyć w transakcji. Oczywiście, wiarygodność kredytowa będzie sprawdzana (system scoringu)
12,50
i pod tym względem osoby zostaną
przypisane do różnych kategorii
ryzyka (rozwiązanie to może być
modyfikowane przez poszczególne
7,25
serwisy).
Skuteczność tego przedsięwzięcia
zależy w dużej mierze od otoczenia
2,00
stworzonego przez serwis obsługują2006-12
2008-01
cy strony transakcji. Takie cechy jak
bezpieczeństwo, system weryfikacji
spotka się z oprocentowaniem – śred- stron, system scoringu, przejrzystość i jasnio rzecz biorąc 21%, oczywiście może to ność zasad, funkcjonalność i szybkość będą
być mniej, ale czy na pewno dużo mniej? decydować o sukcesie powstającej idei soDzięki social lending osoba te zdobędzie cial lending. Autor skupił się głównie na
środki po cenie 10% - zakładamy, że jej aspekcie ekonomicznym opisywanego tewiarygodność kredytowa jest na bardzo matu, jednak warto również wspomnieć
wysokim poziomie. Pożyczkodawca osiąg- o aspekcie społecznym – dzięki p2p lennie natomiast taki sam zysk (prawie dwa ding, osoby odrzucone przez banki także
razy większy niż na lokacie). Pomijamy tu będą miały możliwość zrealizowania własprowizję serwisu, która według wstępnych nych pomysłów, przedsięwzięć czy mazapowiedzi ma być bardzo niska. Dlaczego rzeń. Na zakończenie można także dojść do
twierdzę, że social lending ma przyszłość? wniosku, że system oparty o social lending
Są dwa główne powody. Po pierwsze trans- nie generuje tak dużego ryzyka dla całej
akcje typu p2p lending są zdecydowanie gospodarki jak system bankowy, który
bardziej efektywne w rozumieniu Pareta. w końcu kreuje pieniądz – nie zawsze, maPrzypomnijmy, optimum w sensie Pareta jąc w pamięci ostatni kryzys w USA, udoto sytuacja, w której nie można poprawić stępniany i wykorzystywany w racjonalny
sytuacji jednej ze stron bez pogorszenia sy- i efektywny sposób.
tuacji drugiej strony. Czy pożyczki/kredyty
Tomasz Schabek
bankowe są efektywne w tym znaczeniu
tomasz_schabek@o2.pl
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wywiady

W CZTERY OCZY

POTENCJAŁ NAUKI
Rozmowa z Rektorem Uniwersytetu
Łódzkiego — Prof. zw. dr hab. Wiesławem
Puś o Łódzkim ośrodku akademickim

N

a czym polega konkurencyjność i atrakcyjność UŁ na tle
innych
ośrodków
akademickich w Polsce t.j Warszawa,
Kraków lub Wrocław?
Warszawa i Kraków, zajmują szczególne
miejsce w polskim szkolnictwie wyższym.
Miasto stołeczne obok wysoko kwalifikowanej kadry naukowej posiada bogate tradycje. To samo dotyczy Krakowa - Alma
Mater tradycji uniwersyteckich w Polsce.
Współcześnie na sukces Uniwersytetu i
jego renomę pracują zarówno wydziały,
jak i poszczególne kierunki. Takie wydziały jak Prawa i Administracji lub Biologii i
Ochrony Środowiska uzyskują w niezależnych rankingach 2-3 pozycję w skali kraju,
co uznać należy za bardzo dobry wynik.
Mamy również bardzo atrakcyjne kierunki
studiów. Przykładem może być Socjologia
na wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym,
której wielkimi postaciami byli profesorowie Józef Chałasiński i Jan Szczepański.
Bardzo wysoko oceniane są u nas kierunki
ekonomiczne, wśród których prym wiedzie
Informatyka i Ekonometria. Wybitne zasługi w tej dziedzinie mają profesorowie Władysław i Aleksander Welfe. Bardzo dobre
rezultaty osiągają również kierunki stricte
humanistyczne, czego przykładem może
być filologia angielska. Uważam również, iż
nauki ścisłe takie jak fizyka i chemia mają
godną reprezentację w naszym Uniwersytecie. Ciekawostką może być fakt, iż światowej
sławy fizyk teoretyczny Stephen Hawking
powoływał się w swoich pracach na wyliczenia prof. Jakuba Jerbielińskiego.
Widać zatem, iż nasz Uniwersytet posiada silną i liczną kadrę naukową cenioną nie tylko w kraju, lecz również
za granicą….
W istocie, sukcesów naszej placówce nie
brakuje. Jeśli weźmiemy pod uwagę kryterium liczby habilitacji, to nie odbiegamy
od czołowych ośrodków akademickich w
Polsce.
Mimo to słychać głosy, iż nie dzieje
się dobrze w szkolnictwie wyższym.

Jakie
są
główne
problemy w naszym
systemie oświaty?
Aktualnie bardzo źle jest
w większości wyższych
szkół prywatnych, gdzie studenci nie muszą się obawiać wyrzucenia za złe wyniki w
nauce tak długo, jak długo opłacają czesne.
Co więcej duża liczba osób studiujących
powoduje, iż nieuchronnie poziom merytoryczny spada. Powstaje pytanie co robić, by
utrzymać odpowiedni poziom kształcenia.
Jestem przekonany, iż osoba ubiegająca się
o indeks powinna czuć imperatyw, że chce
być na danym kierunku. Dużej części młodzieży po prostu brakuje motywacji i tym
samym nie powinna studiować. Uważam,

warunków lokalowych. Do nich niewątpliwie
należą bardzo istotne projekty Biblioteki,
Wydziału Zarządzania i nowego Wydziału
Prawa i Administracji, które udało się zrealizować dzięki wsparciu władz centralnych.
W latach 2002-2008 łącznie na rozbudowę
i modernizację wydaliśmy blisko 400mln
zł. Wraz z zakończeniem budowy wydziału
Prawa i Administracji, zamkniemy etap rozbudowy bazy lokalowej Uniwersytetu. Nasze
wysiłki inwestycyjne w kolejnych latach będą
najprawdopodobniej skupione na nowoczesnym wyposażeniu, nieBardzo wysoko oceniane są u nas kierunki
zbędnym do prowadzenia nowoczesnych badań
ekonomiczne, wśród których prym wiedzie
i dydaktyki.

Informatyka i Ekonometria. Wybitne
zasługi w tej dziedzinie mają profesorowie
Władysław i Aleksander Welfe
iż takim osobom powinno się proponować
alternatywną formułę szkół zawodowych,
które mogłyby przygotować absolwentów
do warunków rynku pracy. Osobną kwestią jest problem niedoinwestowania badań
naukowych i procesu dydaktycznego. Finansowanie z budżetu pokrywa tylko około
60% wydatków na utrzymanie uczelni, co
oznacza konieczność poszukiwania innych
źródeł utrzymania. Uważam, iż istotnym
problemem polskiego szkolnictwa wyższego jest brak silniejszych powiązań z rodzimą
przedsiębiorczością, która w zestawieniu z
krajami Zachodnimi jest mniej rozwinięta. Tam przedsiębiorstwa zainteresowane
rezultatami uczonych, finansują ich działalność. W Polsce takich inicjatyw ciągle
brakuje.
Mimo braku większego zainteresowania ze strony świata biznesu udało się
w ostatnim czasie podjąć szereg inwestycji. Która z nich zdaniem Pana Rektora ma kluczowe znaczenie?
Od początku lat 90. podjęliśmy szereg inwestycji mających na celu poprawę trudnych

Czy trudno było zarządzać taką instytucją jak UŁ z perspektywy ostatnich
dwóch kadencji?
Z moich doświadczeń wynika, iż sprawą szalenie istotną w zarządzaniu tak dużą instytucją jak UŁ jest sprawna administracja. Dzięki
zaangażowaniu poszczególnych osób w organizację naszego Uniwersytetu, udało nam
się stworzyć sprawnie działający organizm.
Dużym wyzwaniem była informatyzacja
Uniwersytetu, przeprowadzona w kooperacji
z Uniwersytetem Warszawskim. Uważam, iż
zinformatyzowanie naszej placówki poprawiło nie tylko jakość zarządzania, lecz również
ułatwiło życie pracownikom i studentom.
Przyznać trzeba, iż praca Rektora jest bardzo
interesująca i pełna wyzwań. Cieszę się, że za
mojej kadencji udało się przeprowadzić tak
dużo inicjatyw rozwojowych.
Już niedługo wybory Rektora. Jakie
byłoby przesłanie dla kolejnej osoby
sprawującej ten urząd?
Mojemu następcy chciałbym życzyć samych
sukcesów w prowadzeniu i rozwijaniu
Uniwersytetu Łódzkiego.
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PERSPEKTYWA GLOBALNEJ
RECESJI
Wywiad z dr Andrzejem Raczko — byłym ministerem finansów,
aktualnie zastępcą dyrektora wykonawczego w Międzynarodowym
Funduszu Walutowym (International Monetary Fund)
w Waszyngtonie na temat obecnej sytuacji gospodarczej USA, oraz
kryzysie na rynkach finansowych

P

rzez ostatnie miesiące
byliśmy
świadkami
niesamowitych
wydarzeń na światowych
rynkach
finansowych. Jako jeden z dyrektorów
Międzynarodowego
Funduszu Walutowego, mieszkając w Waszyngtonie ma Pan
niewątpliwie okazję obserwować
i dyskutować bieżące wydarzenia niemalże w samym epicentrum. Jak ocenia Pan sytuację,
w jakiej znajduje się światowa
gospodarka w chwili obecnej?
Zaskoczę
Pana,
Fundusz
tylko pośrednio jest zaangażowany
w neutralizację obecnego zawirowania na rynkach finansowych. Nasza
standardowa działalność kredytowa
dotyczy udzielania pożyczek krajom
o zagrożonym bilansie płatniczym.
Obecne kłopoty mają zupełnie inny
wymiar.
Zaangażowanie
IMF-u
w ich rozwiązanie jest związane z inną
podwójną naszą funkcją, z jednej stro-

“

normy oceny ryzyka kredytowego
w USA, niewłaściwy mechanizm
ustalania „ratingu” papierów
wartościowych
emitowanych
w oparciu o pożyczki hipoteczne
i zły system zabezpieczania ryzyka płynności wyspecjalizowanych instytucji skupujących
obligacje hipoteczne. Rekomendacja IMF-u skierowana była zatem do wielu instytucji, zarówno
do świata biznesu jak i regulatorów. Rozumiem, że przy ocenie
światowej sytuacji gospodarczej
ma Pan na myśli wpływ sytuacji
na rynkach finansowych?

ny „cichego” doradcy rządów, z drugiej
strony surowego recenzenta prowadzonej polityki gospodarczej. Występując
w tej ostatniej roli IMF dużo miejsca poświęcił analizie przyczyn obecnego kryzysu. Według Funduszu są nim rozluźnione

Występując w tej ostatniej roli IMF
dużo miejsca poświęcił analizie przyczyn
obecnego kryzysu. Według Funduszu
są nim rozluźnione normy oceny ryzyka
kredytowego w USA, niewłaściwy mechanizm ustalania
„ratingu” papierów wartościowych emitowanych
w oparciu o pożyczki hipoteczne i zły system
zabezpieczania ryzyka płynności wyspecjalizowanych
instytucji skupujących obligacje hipoteczne
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Czy możemy już mówić
o największym kryzysie finansowym od kilkudziesięciu lat? Jak ocenia Pan
siłę hipotezy, postawionej przez
Allana Greenspana o wysokim
prawdopodobieństwie zbliżającej
się recesji w USA? Czy jesteśmy
w stanie się przed nią uchronić?
Skalę oceny kryzysu finansowego pozostawmy historykom gospodarczym.
Problem polega na tym, w jaki sposób
i w jakiej skali sytuacja na rynkach finansowych przełoży się na wzrost gospodarczy USA. To co ekonomiści nazywają
efektem bogactwa ma istotne znaczenie
w przypadku popytu konsumpcyjnego
w USA. Spadki na giełdzie, zmiany cen
nieruchomości zmniejszając „bogactwo”
hamują dynamikę popytu konsumpcyjnego. Kluczowym problemem jest kwestia pobudzenia innych składników, tzn.
eksportu i inwestycji tak, by skompensowały słabszą dynamikę konsumpcji.
Alllan Greenspan mówiąc o recesji zachęca do działań, które mogą zmniejszyć
ryzyko negatywnego scenariusza. Ciągle
mamy szansę na wolniejszy wzrost bez
pełnych objawów recesji gospodarczej.
Czy IMF (Pan) spodziewał się aż tak
zdecydowanego działania ze strony
FED (75bps i 50bps). Z jednej strony jest to bardzo silny sygnał psy-
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Po czwarte, osłabi się dolar i tym samym
polepszą się perspektywy eksportu dla
gospodarki amerykańskiej. Oczywiście
„poluzowanie” stóp zwiększa ryzyko
przyspieszania inflacji. Jeśli jednak równolegle
nastąpi osłabienie wzrostu, to presja inflacyjna
opadnie. Groźne, z punktu widzenia inflacji, mogą
być zewnętrzne szoki np. nowa fala wzrostu cen
ropy naftowej i żywności, szczególnie przy słabym
dolarze

chologiczny, wskazujący stanowcze
przeciwdziałanie kryzysowi rynku hipotecznego, z drugiej jednak
czy nie należy go postrzegać jako
„chwytania się” ostatniej szansy
i sygnału o niepokoju również
w centrali FED?
Decyzja FED-u odbiegała od przyjętego
schematu, dlatego musiała stanowić zaskoczenie. Zgadzam się z Panem, że jest
to sygnał wskazujący na zaangażowanie
się FED-u w obronę sektora finansowego. FED ma przy tym pewne uzasadnienie swych decyzji, w sytuacji zakłóceń
w mechanizmie oddziaływania polityki
pieniężnej należy wysłać bardzo czytelny sygnał. Co do spekulacji gazetowych
na temat „atmosfery” w jakiej podejmowane są decyzje byłbym bardzo ostrożny
w ocenach. FED, to instytucja o świetnym zapleczu fachowym i z pewnością
dokładnie wie co robi.
Jakich reakcji powinniśmy spodziewać się na rynku amerykańskim po decyzjach FED (mam na
myśli zarówno rynek kapitałowy
jak i ogólną sytuacją gospodarczą)? Czy spodziewa się Pan kolejnych decyzji ze strony Bena Bernanke?
Po pierwsze, tani pieniądz ułatwi „rozsmarowanie” poniesionych strat tzn.
zachowane zostaną spready i mniej
drastyczna będzie podwyżka stóp procentowych dla klientów spowodowana
nową wyceną ryzyka. Po drugie, spadek
stóp procentowych owocuje względnym wzrostem rentowności inwestycji
giełdowych. Po trzecie, wyraźny sygnał FED-u, że nie pozostanie obojętny na sytuację w sektorze finansowym
zachęci do większej transparentności
i ujawniania strat związanych z „sub

prime market”. Po czwarte, osłabi się
dolar i tym samym polepszą się perspektywy eksportu dla gospodarki amerykańskiej. Oczywiście „poluzowanie”
stóp zwiększa ryzyko przyspieszania inflacji. Jeśli jednak równolegle nastąpi
osłabienie wzrostu, to presja inflacyjna
opadnie. Groźne, z punktu widzenia inflacji, mogą być zewnętrzne szoki np.
nowa fala wzrostu cen ropy naftowej
i żywności, szczególnie przy słabym dolarze. Jednak scenariusz pojawienia się
stagflacji mało jest prawdopodobny. Dalsze decyzje FED-u, to utrzymanie poluzowanej polityki pieniężnej.
Jakie błędy popełniono w minionych latach w polityce gospodarczej USA, które doprowadziły do
obecnego stanu? Czy należy po-

“

ważnie rozważać możliwość pojawienia się kryzysu gospodarczego
w Europie w następstwie wydarzeń w gospodarce USA?
Szczerze mówiąc nie lubię słowa kryzys.
Europie grozi spowolnienie wzrostu
w reakcji na spadek dynamiki gospodarczej w USA i walka ze Stanami
o zachowanie zagranicznych rynków
zbytu w warunkach słabego dolara. Sektor finansowy odnotuje bolesne straty
i będzie zmuszony do dokapitalizowania instytucji.
Stany Zjednoczone pod względem
wartości wymiany handlowej, nie
należą do naszych najważniejszych
partnerów, ich udział w wartości
Polskiego eksportu to zaledwie
2,2%. Czy Polska gospodarka jest
bezpośrednio narażona na konsekwencje kryzysu w USA?
Ma Pan rację, dla polskiej gospodarki,
szczególnie eksportu liczy się Europa.
Paradoksalnie, słabszy dolar może zmniejszyć koszty importu paliw. W odniesieniu
do sektora finansowego, ze względu na
śladowe zaangażowanie w instrumenty
sekurytyzujące kredyty hipoteczne, ryzyko negatywnych skutków jest małe.
W dłuższej perspektywie, ze względu na
konieczność pokrycia strat, można liczyć
się ze zmianą struktury właścicieli polskiego sektora finansowego.
Efektem negatywnych informacji
dotyczących rynku kredytów hipotecznych w USA jest rozchwianie się
światowych rynków finansowych.
Nerwowość uczestników światowych
rynków kapitałowych przenosi się na
warszawską giełdę. Jak ocenia Pan sytuację rodzimych inwestorów? Czy ich
niepokój jest do końca uzasadniony?

Ma Pan rację, dla polskiej gospodarki,
szczególnie eksportu liczy się Europa.
Paradoksalnie, słabszy dolar może
zmniejszyć koszty importu paliw.
W odniesieniu do sektora finansowego, ze względu
na śladowe zaangażowanie w instrumenty
sekurytyzujące kredyty hipoteczne
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Warszawska Giełda od dawna jest małym składnikiem światowego rynku
kapitałowego. W tym w systemie „naczyń połączonych”, przy płytkim rynku,
a do takiego nasza giełda należy, wyjście inwestora zagranicznego prowadzi
do istotnych zawirowań. Zmiana wyceny aktywów za granicą pociąga za sobą
zmiany w portfelu, których ofiarą najczęściej padają spółki notowane na giełdach „wschodzących rynków”. Pytanie
jakie sobie należy zadać, to czy popyt
wewnętrzny skompensuje popyt zagranicznych inwestorów. Przy okazji warto
dokonać analizy fundamentalnej spółek
i stwierdzić, czy rzeczywiście ich obecna
cena jest właściwa. Jak widzi Pan, zachęcam do tego co robi zagranica, tzn.
wyceny i restrukturyzacji posiadanego
portfela.
Ma Pan doświadczenie w polskiej
bankowości hipotecznej, czy kryzys hipoteczny w USA może zaistnieć w warunkach polskich? Czy
istnieje zagrożenie dla boomu hipotecznego nad Wisłą? W jaki sposób
polskie banki mogą się przed nim
uchronić?
I tak i nie. Nie będzie w Polsce kłopotu
z obligacjami hipotecznymi już teraz, bo
ten produkt prawie nie istnieje. Problem
może być z kredytami hipotecznymi. Jak
słyszę w Polsce o kredytach hipotecznych
udzielanych na 40 lat, to myślę że ktoś
ma małą wyobraźnię i doświadczenie
w ocenie ryzyka. W Polsce warto przeprowadzić
standaryzację
kredytów
w zakresie celu, okresu kredytowania,
wyceny zabezpieczenia. Jeśli ten proces nie nastąpi, to banki szybko dojdą do limitów kredytów hipotecznych
w portfelu. Konieczne jest animacja
rynku hipotecznych wierzytelności kre-

“

“

dytowych. Przy budowie takiego systemu warto spojrzeć na doświadczenia,
w tym błędy, za granica.
Jak postrzega Pan polską gospodarkę w 2008 roku?
2008 będzie mało jeszcze ciekawy, 2009
z pewnością „interesujący”, w negatywnym tego słowa znaczeniu.
Czy według Pana Polska jest gotowa
by przystąpić do systemu ERM II.
Kiedy powinno to nastąpić?
ERMII to nie jest pociąg, do którego należy wskoczyć i już. Dłuższe przebywanie
w tym systemie, gdy kraj ma płynny kurs
walutowy i „inflation targeting” jest niebezpieczne i grozi spekulacyjną aprecjacją
waluty. Do ERMII należy wejść, gdy z dużym prawdopodobieństwem uda się przy-

Chciałbym być dobrze zrozumiany jestem
za jak najszybszym przyjęciem euro, ale
z naszej strony wymaga to wysiłku w postaci
koniecznych reform. Z tej perspektywy
dwa czynniki są dla mnie ważne, elastyczność
polityki fiskalnej i liberalny rynek pracy
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Jak słyszę w Polsce o kredytach
hipotecznych udzielanych na 40 lat,
to myślę że ktoś ma małą wyobraźnię
i doświadczenie w ocenie ryzyka

jąć euro po dwóch latach. Oznacza to pewność w spełnieniu kryteriów z Maastricht.
Chciałbym być dobrze zrozumiany jestem
za jak najszybszym przyjęciem euro, ale
z naszej strony wymaga to wysiłku w postaci koniecznych reform. Z tej perspektywy dwa czynniki są dla mnie ważne,
elastyczność polityki fiskalnej i liberalny
rynek pracy.
Na koniec chcielibyśmy zapytać
o Pana alma mater, czyli Wydział
Ekonomiczno – Socjologiczny UŁ.
Czy nasza uczelnia jest w stanie
przygotować nas, studentów do pracy w międzynarodowych instytucjach finansowych?
Edukacja ekonomiczna niestety nie
kończy się na studiach akademickich. Uczelnia powinna dać konieczne podstawy i, może to trochę zaskakujące, przyjemność poznawania
i analizowania świata ekonomicznego.
Braki w wykształceniu można zawsze
wyrównać, pasji nic nie zastąpi. Naukę
a potem pracę na Wydziale wspominam
jako jeden z najprzyjemniejszych okresów
w życiu, to był okres odkrywania ekonomii i przekonania, że może ona zmieniać
świat. Proszę pamiętać, że były to czasy,
w których słowo reformy ekonomiczne
odmieniano przez wszystkie przypadki
a Uniwersytet Łódzki był w centrum wielu wydarzeń. Wracając do Funduszu, IMF
jest prestiżową instytucją, nie jest łatwo
się tutaj dostać, ale wśród młodych ekonomistów jest jeden z naszych absolwentów. Zatem trzeba próbować!
Wywiad został przeprowadzony
w marcu 2008
a
p
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giełda

WARTO WIEDZIEĆ

HISTORIA
GIEŁDOWYCH
KRACHÓW
Krach giełdowy
przychodzi
niespodziewanie,
stanowiąc niemiłe
zaskoczenie
dla wszystkich
wierzących
w dalsze wzrosty
notowań kursów

W

pierwszej fazie spadków uczestnicy rynku
twierdzą, że to tylko
korekta — przecież
czymś naturalnym jest,
że rynek musi trochę odpocząć przed falą
kolejnych wzrostów. Później przychodzi
druga fala przeceny, podczas której inwestorzy twierdzą, że to najlepszy czas do
kupowania — przecież można kupić tanio
i później dalej cieszyć się wzrostem. Trzecia
fala spadków nie pozostawia już złudzeń,
z rynku ucieka większość jego uczestników, akcje stają się dobrem niepożądanym
a wszyscy inwestorzy szukają bezpiecznej
przystani (najchętniej w gotówce). Co gorsza cześć inwestorów wciąż wierzy że już za
chwilę nastąpi koniec „korekty”, dokupując
nowe akcje i próbując złapać lokalne dołki.
W poniższym opracowaniu przedstawiono
największe w historii załamania na światowych rynkach towarów i papierów wartościowych. Ku przestrodze….

żądanym towarem wśród holenderskich
kupców. W szczytowym okresie hossy tulipanowej za jedną sadzonkę można było
nabyć nawet niewielkiej wielkości nieruchomość. Co wywindowało ceny tych
kwiatów? Przede wszystkim ich rzadkość.
Przywiezione kilkadziesiąt lat wcześniej
z Turcji tulipany były postrzegane w Holandii jako coś niezwykłego. Ponadto, były
one
zróżnicowane
kolorami co podPomimo
pomocy
rządu
większość
kreślało
rzadkość
ludzi straciła oszczędności całego swojego
niektórych okazów.
Ludzie oszaleli na
życia, a holenderska gospodarka przez
punkcie sadzonek.
wiele lat nie mogła wydostać się z recesji
Aby je nabyć wydawali oszczędności
swojego
życia,
sprzedawali nieSZALEŃSTWO TULIPANÓW
ruchomości,
pożyZa pierwszy wielki krach giełdowy przyjczali pieniądze. Traktomuje się pęknięcie bańki spekulacyjnej wali oni sadzonki jak dzieła sztuki, w które
na rynku sadzonek tulipanów w Holandii można ulokować pieniądze. Jak to zwykle
w XVII wieku. Choć z dzisiejszej perspek- bywa balon spekulacyjny pękł w najmniej
tywy może wydawać się to dziwne, to właś- spodziewanym momencie i właściwie nikt
nie w przywożone z odległych krajów do nie wiedział dlaczego tak się stało. Nagle
Europy sadzonki stały się najbardziej po- wszyscy inwestorzy postanowili realizować

swoje zyski. Jednakże po pewnym czasie
już nie było tak wielu chętnych do nabywania tulipanów (w końcu przedstawiały
one głównie wartości estetyczne nie posiadając żadnych wartości użytkowych). Silna
podaż sprowadziła cenę sadzonek do ich
realnej wartości. Pomimo pomocy rządu
większość ludzi straciła oszczędności całego swojego życia, a holenderska gospodarka przez wiele lat nie mogła wydostać się
z recesji.
CZARNY CZWARTEK, CZYLI
PRZEKLEŃSTWO WALL STREET
Pierwsza wojna światowa zmieniła układ
sił w światowej gospodarce. Na pozycję
lider wysunęła się gospodarka Stanów
Zjednoczonych. Amerykańskie firmy produkowały i sprzedawały bardzo dużo, zarówno na rynku krajowym jak i europejskim. Umożliwiało to osiąganie przez nie
wysokich zysków, akumulację kapitału co
z kolei spowodowało rosnące zainteresowanie Amerykanów akcjami przedsiębiorstw
i rynkiem finansowym. Niestety jak to
bywa w przypadku masowej mody ludzie
nie interesowali się zbytnio mechanizmami
marzec 2007 | DEAL | 22
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jakimi kieruje się rynek giełdowy, a także rynku giełdowego, spekulacyjne działania
fundamentalnymi zmianami zachodzący- grup dużych inwestorów, oraz bezgrami w finansach spółek. Inwestorzy wierzyli, niczna wiara w kontynuację historycznych
że giełda jest pozbawiona ryzyka i formuło- wzrostów.
wali swoje oczekiwania głównie na podstawie historycznych wzrostów. Nie bacząc na 19 PAŹDZIERNIKA 1987 – DRAMAT
czyhające zagrożenia inwestowali wszyst- JEDNEGO DNIA
kie swoje oszczędności w akcje, a także Wiele osób uważa, że spadki na Wall Strepożyczali pieniądze na zakup papierów et w 1929 roku były najbardziej dotkliwym
wartościowych. W międzyczasie wzrost doświadczeniem inwestorów w historii
postanowiła „wspomóc” grupa bankierów giełd. Nic bardziej mylnego. Do najwięki traderów, którzy handlując między sobą windowali
Głównymi czynnikami, który doprowadziły
ceny akcji do niebotycznych rozmiarów. Wciągając do kryzysu były niewiedza ludzi na temat
w ten sposób do gry mniej mechanizmów rynku giełdowego, spekuladoświadczonych uczestnicyjne działania grup dużych inwestorów
ków rynku odsprzedali swoje
akcje z zyskiem całej rzeszy
niczego nie rozumiejących
inwestorów. Jak łatwo można przewidzieć szego dziennego spadku indekw pewnym momencie zabrakło kupują- sów doszło 19 października 1987
cych, natomiast z drugiej strony pojawiło roku. W ciągu kilku godzin indeks
się wielu inwestorów z drogimi akcjami.
S&P500 stracił ponad 50 punktów (co
Kumulacja sprzedaży nastąpiła pomiędzy przy notowaniu indeksu na poziomie 250
21 a 29 października 1929 roku. W cią- punktów oznaczało spadek o około 20%),
gu miesiąca główne indeksy Wall Street natomiast całkowita strata inwestorów
zmniejszyły swoją wartość o 40%. Roz- wyniosła 500 miliardów dolarów. Jednak
począł się największy kryzys gospodarczy na jeden dzień kryzysu złożyły się czynniki
w dziejach świata. Wynikał on w dużej mie- kumulowane przez kilka poprzednich lat.
rze z faktu, że ludzie stracili swoje oszczęd- Pierwszym z nich była rosnąca poności co w znacznej mierze ograniczyło ich pularność fuzji i przejęć wśród najmożliwości konsumpcyjne. Recesja trwała większych przedsiębiorstw. Były one
aż do 1932. W tym czasie indeksy giełdo- bardzo często wspomagane długiem,
we straciły blisko 90%. Głównymi czynni- w dużej mierze niskiej jakości (np. obkami, który doprowadziły do kryzysu były ligacjami śmieciowymi). Po rynku krąniewiedza ludzi na temat mechanizmów żyła zatem znaczna masa pieniężna,

1992

pompująca kursy akcji. Po drugie w latach 80-tych rozwinęły się zaawansowane metody statystyczne pozwalające
na tworzenie systemów transakcyjnych.
Systemy te powodowały pewną automatyzację transakcji giełdowych oraz
wykorzystywały w dużej mierze metody
obrony pozycji (np. zlecenia stop-loss).
Paradoksalnie jednak to właśnie zlecenia
obronne wzmocniły wielkość spadków
w 1987 roku. Wreszcie trzecim czynnikiem
były rozpoczęte przez SEC dochodzenia związane z tzw. insider
trading (wykorzystywaniem informacji poufnej). W efekcie spowodowało to pewne zniechęcenie
inwestorów do rynku akcji i chęć
przeniesienia się na bezpieczniejsze rynki obligacji rządowych.
Jak zatem doszło do owej feralnej sesji? Jak to w zwykle
bywa, większość inwestorów postanowiła sprzedawać akcje w jednym momencie. Ponieważ pierwsza fala
spadków była silna, uruchomiło to zlecenia obronne, które automatycznie zlecały sprzedaż akcji. Pogłębiały one podaż
co uniemożliwiało zrównoważenie rynku.
W efekcie zlecenia typu stop-loss obróciły
się przeciwko rynkowi .
Pomimo silnego kryzysu giełdowego,
gospodarka Stanów Zjednoczonych nie
ucierpiała znacząco podczas kryzysu
w roku 1987. Było to głownie zasługą działań Fed-u pod przywództwem Alana Greenspana, polegających na utrzymywaniu
przez banki i instytucje finansowe wy-
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były automatyczne systemy
transakcyjne, które działały podobnie jak w przypadku kryzysu amerykańskiego
z roku 1987. Warto zauważyć,
że giełda japońska wciąż nie
zdołała powrócić do poprzednich szczytów ustanowionych
prawie 20 lat temu.

znaczonych limitów ryzyka działalności.
Jednakże wydarzenia z 19 października
nadwerężyły zaufanie inwestorów do automatycznych systemów transakcyjnych.
KRYZYS AZJATYCKI – WCIĄŻ
W ODWROCIE?
Kryzys azjatycki rozpoczął się na początku
lat 90-tych i dotyczył głównie Japonii. Kraj
ten po drugiej wojnie światowej stał się
jednym z motorów globalnej gospodarki.
W ciągu 50 lat ceny ziemi w Japonii wzrosły 70-krotnie, natomiast ceny akcji blisko
100-krotnie. Inwestorzy wierzyli, że wzrost
będzie trwał w nieskończoność, kopiując
błędy jakie popełniono w USA w latach
20-tych.

UPADEK ERY
DOT-COMÓW
Po burzliwych dla rynków
finansowych latach 90-tych
zdominowanych przez kryzysy
azjatycki i rosyjski inwestorzy
z niecierpliwością wyczekiwali nowych możliwości wzrostu
cen akcji. Niespodziewanie
narodziły się one w Dolinie
Krzemowej, a związane były
z przełomem w szerokim zastosowaniu Internetu.
Inwestorzy
oraz
analitycy
giełdowi
bardzo
szybko
zrozumieli
jakie
korzyści mogą płynąć z rozwoju technologii internetowych i zaczęli poszukiwać spółek
o podobnym profilu działalności. Kursy
dot-comów poszybowały górę. W międzyczasie na rynku zadebiutowało wiele
malutkich spółek, pozbawionych historii
i osiągnięć oraz stabilnych wyników finansowych. Jednakże inwestorzy wręcz wyrywali sobie ich akcje z rąk. Dlaczego? Otóż
zarządy tych przedsiębiorstw powszechnie
deklarowały, że będą ukierunkowywać
swoją działalność na internet i technologie informatyczne. To wystarczyło by
zachęcić inwestorów do nabywania akcji.
W czasie hossy internetowej w USA zadebiutowało ponad 400 spółek intertnetowych,
z czego 117 pozwoliło na osiągnięcie 100%
stopy zwrotu już pierwszego dnia handlu.

Dodatkowym czynnikiem wzmacniającym spadki były
automatyczne systemy transakcyjne, które działały
podobnie jak w przypadku kryzysu amerykańskiego
z roku 1987
Japońskie firmy chcąc rozpocząć ekspansję
na rynek amerykański zaczęły pozyskiwać
kapitał, którego zabezpieczeniem stały się
przewartościowane nieruchomości. Jednakże z drugiej strony rząd japoński dążył
do zastopowania rosnących cen aktywów.
Postanowiono podnieść stopy procentowe co w efekcie spowodowało problemy
z obsługą zadłużenia przez firmy. Kredytodawcy zaczęli wyprzedawać nieruchomości
i akcje co w efekcie spowodowało lawinę
spadków na rynkach papierów wartościowych (indeks Nikkei stracił ponad 20000
punktów czyli około 50%). Dodatkowym czynnikiem wzmacniającym spadki

Tak powstał mit dotcomów.
Rynek rósł bardzo
szybko. Już nikt nie patrzył na fundamenty
spółek, wszyscy spoglądali jedynie w mglistą przyszłość. Najważniejszym światowym
indeksem stał się technologiczny Nasdaq.
W ciągu dwóch lat (1998-2000) wzrósł on
5 – cio krotnie. Jeszcze na początku marca 2 000, gdy osiągnął on poziom 5 000
punktów analitycy prognozowali, że powinien on osiągnąć 10 000 punktów.
I wtedy nadszedł 11 marca 2000 roku.
Na rynku nowych technologii rozpoczął się
gwałtowny odwrót. Nikt nie chciał już wie-

rzyć w przyszłość. Inwestorzy zaczęli domagać się faktów, czyli dobrych wyników
finansowych. Niestety kolejne publikacje
nie napawały optymizmem więc rynek osuwał się coraz niżej. W ciągu dwóch tygodni
indeks Nasdaq stracił 1 500 punktów, czyli
około 30% (w ciągu 2,5 roku spadł on do
poziomu 1100 punktów). Mit dot-comów
ostatecznie upadł natomiast na rynkach
światowych rozpoczęła się prawie 3 letnia
bessa.
Co spowodowało tak gwałtowną reakcję
inwestorów? Przede wszystkim uwierzyli
oni w szumne zapowiedzi spółek oraz analityków giełdowych, którzy rozwijali przez
sektorem IT świetlaną przyszłość. Przez
dwa lata podgrzewano atmosferę sukcesu.
Wszyscy inwestorzy wierzyli, że nagle narodzą się korporacje pokroju Microsoftu,
które w kilka miesięcy zbudują ogromną
wartość. Okazało się jednak, że wiele małych firm nie było w stanie odnaleźć swojej
pozycji w świecie Internetu. W grze pozostały jedynie największe firmy, które miały
pewne podstawy fundamentalne i kapitałowe do rozwijania działalności. Świat www
nie przyjął się tak szybko jak wszyscy oczekiwali. Możemy zatem powiedzieć, że rynek zbyt szybko zdyskontował możliwości
jakie niesie ze sobą globalna sieć wymiany
informacji. Pomyłka w oczekiwaniach inwestorów spowodowała nadmuchanie spekulacyjnego balonu, który pękł w zaledwie
kilkanaście tygodni.
Opisane powyżej krachy były najbardziej
dotkliwymi doznaniami inwestorów na
rynkach giełdowych w historii. Należy
w tym miejscu przypomnieć iż na warszawskiej giełdzie, w jej zaledwie 15 letniej historii, także doszło do dwóch poważnych
załamań rynku. Największym były spadki w 1994 roku, w czasie których indeks
WIG spadł o 70%. Drugim była bessa z lat
2000-2003 związana z kryzysem internetowym na USA.
Przedstawione krachy zdarzyły się w różnych krajach oraz w różnych okresach historycznych. Co jest zatem ich cechą wspólną? Przede wszystkim należy pamiętać, że
załamania rynków aktywów wynikają głównie z chciwości inwestorów, z których każdy chciałby zyskać jak najwięcej dla siebie
a równocześnie nikt nie chce pierwszy wysiąść z pociągu z napisem „wysokie zyski”.
Po drugie w warunkach silnej hossy zapomina się bardzo często o podstawach
fundamentalnych wzrostów (dotyczy to
zarówno sektorów jak i poszczególnych
spółek). Wreszcie po trzecie wiele osób
wykazuje tendencję do przenoszenia historycznych stóp zwrotu na oczekiwania co do
przyszłych zachowań kursów na giełdzie, co
w przypadku końca hossy może być szczególnie niebezpieczne. Pamiętajcie o tym
inwestując pieniądze na giełdzie. Przecież
krach przychodzi niespodziewanie...
Tomasz Bursa — licencjonowany makler
tomasz.bursa@skninwestor.com
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DORADZTWO STRATEGICZNE?
McKinsey&Company!
Insider’s story o praktyce w McKinsey’u!

J

większego wyzwania. Chciałem znaleźć
AK TO SIĘ ZACZĘŁO?
Ostatnie lata studiów to firmę, która da mi możliwość pracy
niewątpliwie wspaniały w zespole fajnych i ciekawych ludzi,
okres w życiu studenta, zadba o mój rozwój, gdzie będę miał
wiele wyjazdów, nowych spore perspektywy, a każdy dzień
znajomości,
ciekawych spotkań, ale jednocześnie
Chciałem znaleźć firmę,
czas pełen zastanowień, rozważań
i decyzji. Każdy z nas prędzej czy która da mi możliwość
później staje przed serią dylemapracy w zespole fajnych
tów dotyczących perspektyw i pomysłów na przyszłość czyli próbuje i ciekawych ludzi, zadba o
znaleźć odpowiedź na podstawowe pytanie: „obrona, ok… ale co mój rozwój, gdzie będę miał
dalej?”. W moim przypadku pyta- spore perspektywy, a każdy dzień
na celu podniesienie efektywności,
nie to zakiełkowało dosyć wcześnie, tak więc kierowany po części w pracy będzie inny. Wybór padł poprawę osiąganych wyników, a takciekawością, a po części chęcią na McKinsey — nie pomyliłem się że uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej. Założona w 1926 roku
przelania
akademickiej
teorii
w Chicago, McKinsey&Company jest
w praktykę, postanowiłem, że
ostatnie lata studiowania będą dla mnie w pracy będzie inny. Wybór padł na wiodącą firmą doradczą, skupiającą ponad 100 narodowości w 90 biurach w 51
poligonem doświadczalnym, na którym McKinsey – nie pomyliłem się.
krajach świata, współpracującą z dwiemasprawdzę co mnie tak naprawdę interesuje. Pomysł był prosty: spróbować kil- CZYM JEST McKinsey&Company? trzecimi spośród 1000 największych korku praktyk, tak aby pod koniec studiów, Zanim jednak opowiem, dlaczego McK poracji magazynu Fortune.
dokonać świadomego wyboru! Niestety, i jak wyglądają praktyki, musimy wymimo to, że odbyte staże były bardzo jaśnić sobie, czym jest McKinsey, czy- DLACZEGO McKinsey?
ciekawe, dodawały cennego, także mię- li odpowiedzieć na pytanie: „co to jest Klientami McKinsey są największe firdzynarodowego, doświadczenia, wciąż doradztwo strategiczne?”. Konsulting my tej części świata, w większości liderzy
interesowało mnie bardzo wiele, a ko- strategiczny, w uproszczeniu, odno- poszczególnych branż. W praktyce oznalejne tygodnie w jednym miejscu skła- si się do ogółu działań polegających na cza to, że konsultanci pracują na co dzień
niały do poszukiwania nowego, jeszcze analizie funkcjonowania przedsiębior- z członkami zarządów kluczowych dla
stwa oraz tworzeniu rozwiązań mających gospodarki przedsiębiorstw, wspierając
ich decyzje i działania w kwestiach naprawdę istotnych. Daje to niesamowitą
możliwość uczestnictwa w spotkaniach
z najlepszymi managerami, bliskiej obserwacji, a nierzadko czynnego udziału
w dyskusji, co jest doświadczeniem nieporównywalnym z jakąkolwiek lekturą
podręczników zarządzania. Kolejnym
atutem McKinsey jest różnorodność
i międzynarodowość projektów, która
stwarza możliwość pracy w wielu branżach przemysłu, przy zupełnie odmiennych zagadnieniach w różnych lokalizacjach w kraju, jak również za granicą.
Oznacza to wiele podróży, pracę nad zupełnie odmiennymi problemami biznesowymi, ale przede wszystkim poznawanie
nowych osób, a także lokalnych kultur,
które reprezentują. Wreszcie, z mojej
perspektywy, niezwykle ważne w wybo25 | DEAL | marzec 2008
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od pracy analityka biznesowego. Już
od pierwszych
godzin w firmie jesteśmy
wprowadzani
w arkana konsultingu strategicznego, poznajemy zespół,
metody pracy
oraz funkcjonowanie biura.
Pierwsze zadania na projekcie
nie były skomplikowane, miały raczej na celu
w prowad zenie
w dane zagadnienie i ułatwienie
zrozumienia ocze- kiwań klienta. Oczywiście wraz z postępem prac, zakres obowiązków zwiększał się systematycznie. Taka
organizacja pracy stwarza komfort nowym
członkom zespołu, z jednej strony mogłem
nieustannie liczyć na pomoc i wsparcie,

są projekty! Należy pamiętać, że praca na
wysokich obrotach wymaga dużego zaangażowania, oraz przede wszystkim dobrej
organizacji. To prawda, że czasem nieubłagane terminy wymagają pewnych wyrzeczeń, niemniej jednak każdy manager
w firmie zdaje sobie sprawę, że kreatywność jego zespołu zależy nie tylko od wypoczynku, ale również od czasu na
realizację własnych zainteresowań.

rze pracodawcy jest podejście do młodego
pracownika. McKinsey kładzie ogromny nacisk na wspieranie indywidualnego
rozwoju, oferuje szeroki wachlarz metod
szkoleniowych, ciągłą pomoc i coaching
ze strony bardziej doświadczonych kolegów i koleżanek z zespołu, ale ponad
wszystko możliwość wyjazdu na rewyjazdu
na
nomowane studia MBA. To właśnie ...perspektywa
ten ostatni atut, czyli perspektywa
sponsorowane studia na jednej
wyjazdu na sponsorowane studia na
jednej z takich uczelni jak Harvard, z takich uczelni jak Harvard,
Stanford, Columbia czy Kellog, może
Stanford, Columbia czy Kellog,
być dla niejednego z nas spełnieniem
marzeń, a także przełomem w osobi- może być dla niejednego z nas
stej karierze.

LUDZIE McKinsey?
Team McKinsey to zgrana paczka
bardzo ciekawych i wyjątkowych
osób, o diametralnie odmiennych
doświadczeniach, których łączy nie
tylko wspólna praca, ale często również pasje i zainteresowania. Firma
spełnieniem marzeń, a także nie stawia konkretnych wymagań
CAŁA PRAWDA
przełomem w osobistej karierze dotyczących profilu wykształcenia,
O PRAKTYKACH!
dlatego pośród konsultantów możZanim jednak zostaniemy pełnona spotkać zarówno finansistów, jak
prawnym konsultantem, może warto wy- z drugiej, od pierwszych chwil obdarzano również fizyków, lekarzy, filologów, czy
korzystać praktyki i sprawdzić czy to jest mnie sporym zaufaniem i indywidualnie muzyków – czego oznaką jest świetnie
to?! Praca praktykanta, podobnie jak cały rozwiązywałem coraz ważniejsze proble- grający band, złożony tylko z pracowników
proces aplikacyjny, nie różni się zasadniczo my. Z praktycznego punktu widzenia by- McKinsey. Środowisko jest bardzo przyłem pełnoprawnym członkiem zespołu, jazne dla praktykantów, poza rzetelnym
uczestniczyłem w niemalże wszystkich i poważnym traktowaniem swoich obospotkaniach, brałem udział w dyskusjach, wiązków, nie spotkałem się z odmową powreszcie zgłaszałem własne pomysły, które mocy, a wiele wspólnych rozmów przeplatraktowane były na równi z innymi. Brak tało się głośnym śmiechem - w końcu nie
hierarchiczności jest wyróżniającą cechą ma tematów, których zespół konsultantów
McKinsey i choć oczywiście początkują- nie potrafiłby zamienić w dowcip!
cy praktykant nie będzie w stanie podejmować się zadań managera, naturalne są BRZMI JAK WYZWANIE?
otwarte dyskusje, gdzie głos juniora słu- SPRÓBUJ!
chany jest z uwagą równą wypowiedzi Wbrew pozorom, częstokroć najtrudniejpartnera. W McKinsey każdy członek szym etapem aplikacji jest decyzja o jej
zespołu ma realny wpływ na realizację wysłaniu, dlatego jeśli szukasz ciekawego
doświadczenia i interesuje Cię doradztwo
danego projektu.
Trzymiesięczna praktyka w McKinsey strategiczne, nie zastanawiaj się — prakokazała się dla mnie świetnym do- tyki przyniosą wszystkie odpowiedzi. Jeśli
świadczeniem, okresem pełnym chcesz przekonać się o własnych umiejętdynamiki, ciekawych wyzwań oraz nościach i posmakować innego rodzaju żynauki funkcjonowania w środowisku cia, pełnego dynamiki, podróży i wyzwań,
o bardzo wysokim, profesjonalnym stan- to jest to miejsce czekające na Ciebie! D
Tomasz Marciniak
dardzie. Zapewne zastanawiacie się nad
tomek-marciniak@wp.pl
godzinami pracy? Są różne, tak jak różne
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FUNDUSZE RYNKU
NIERUCHOMOŚCI
Premia za cierpliwość

O

becna sytuacja na światowych giełdach niestety
nie napawa optymizmem
i nie rozważając nawet,
czy jesteśmy świadkami
początku długotrwałej
bessy, czy tylko silnej korekty w trendzie
wzrostowym wydaje się jasne, że rynki kapitałowe, a w szczególności rynek akcji i
rynek walutowy będą cechowały się dużo
zmiennością. W takiej sytuacji bardzo
istotne jest odpowiednie zdywersyfikowanie portfela inwestycyjnego tak aby wykazywał się on jak najmniejszym ryzykiem.
Jednym z rozwiązań tego problemu może
być inwestycja w szeroko pojęty rynek nieruchomości. Jednak aby taka lokata kapitału okazała się maksymalnie efektywna
i możliwie najbardziej bezpieczna rozsądnym wydaje się ulokowanie funduszy zarówno w różne segmenty samego rynku
nieruchomości – grunty, powierzchnie
biurowe, kompleksy mieszkaniowe itd., jak
i w różnych miejscach (zarówno rozmaite
aglomeracje miejskie, kraje, regiony, a nawet kontynenty).
Takie zaangażowanie wydaje się poza możliwościami zarówno finansowymi oraz
organizacyjnymi większości inwestorów.
Dlatego właśnie rozsądnym jest inwestowanie w ten rozległy segment rynku poprzez fundusze rynku nieruchomości.
Na rozwiniętych europejskich rynkach fundusze inwestujące w nieruchomości istnieją już od dawna.
Pierwszymi regulacjami umożliwiającymi
powstawania takich funduszy i publiczne
oferowanie przez nie tytułów uczestnictwa były niemiecka ustawa o spółkach
lokat kapitałowych z 1957 r. i szwajcarska ustawa o funduszach inwestycyjnych
z 1966 r.
Również w Stanach Zjednoczony ta forma
inwestowania rozwija się od początku lat
60-tych, a jej największy rozkwit przypada
na przełom tak 70-tych i 80-tych.
Początki polskich funduszy inwestycyjnych nabywających prawa do nieruchomości nie były łatwe. Mimo że odpowiednie podstawy prawne obowiązywały już
od marca 2001 r. to dopiero w połowie
2004 r. udało się uruchomić pierwszy fun27 | DEAL | marzec 2008

dusz . Wcześniejsze próby emisji certyfikatów w roku 2002 przez Skarbiec TFI i 2003
przez BPH TFI zakończyły się niepowodzeniem z powodu nie zebrania przez emitentów odpowiednich środków finansowych.
Obecnie ocenia się, że środki zgromadzone w funduszach nieruchomości stanowią
ok. 2 % wartości aktywów netto zgromadzonych we wszystkich funduszach, ale
udziału ten od początku istnienia tego typu
funduszy rośnie bardzo dynamicznie.
Polskie fundusze inwestujące na rynku nieruchomości można podzielić na trzy

rymi przedstawicielami są Arka BZ WBK
Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ i BPH
Sektora Nieruchomości FIZ, skupiają się
głównie na inwestycjach w zakończone już
projekty komercyjne - powierzchnie biurowe, handlowe czy magazynowe. Natomiast
fundusze obarczone większym ryzykiem
ale i większym potencjalnie zyskiem lokują swój kapitał w inwestycje deweloperskie, nawet jeszcze w fazie projektowania,
oraz perspektywiczne działki budowlane.
Przedstawicielem takiego profilu na polskim rynku jest Skarbiec Rynku Nieruchomości FIZ, który
od momentu powstaocenia się, że środki zgromadzone w funduszach
nieruchomości stanowią ok. 2 % wartości aktywów nia w październiku
2004 r. przyniósł zysk
netto zgromadzonych we wszystkich funduszach sięgający prawie 50%.
Zamknięte fundusze
grupy ze względu na ich charakter inwestycyjne w odróżnieniu od otwartych
oraz sposób lokowania kapitału: nie sprzedają jednostek uczestnictwa, a
fundusze zamknięte, fundusze struktury- emitują certyfikaty inwestycyjne, które są
zowane, fundusze otwarte.
papierami wartościowymi. Fundusze zaPierwszym funduszem rynku nierucho- mknięte muszą mieć zawsze określony z
mości była Arka BZ WBK Fundusz Rynku góry horyzont inwestycyjny. Zazwyczaj, ze
Nieruchomości FIZ, której emisja certyfi- względu na specyfikę rynku nieruchomości
katów inwestycyjnych zakończyła się du- i złożoność procesu budowania portfela lożym sukcesem. W czerwcu 2004 r. sprze- kat, okres istnienia takiego funduszu waha
dając wszystkie swoje walory zebrał blisko się od 8 do 12 lat. Po tym okresie certyfikaty
340 mln zł i jak do tej pory była to najwięk- są umarzane a ich właścicielom wypłacana
sza suma jeśli chodzi o zamknięte fundusze jest ich aktualna wartość. Certyfikaty możnieruchomości.
na nabyć w okresie subskrypcji dla inweFundusze nieruchomości różnią się między storów indywidualnych lub instytucjonalsobą profilami inwestycyjnymi podobnie nych, a sama emisja może mieć charakter
jak fundusze działające stricte na rynkach publiczny lub niepubliczny.
kapitałowych. Najbardziej bezpieczne, któ- Fundusze niepubliczne nie są notowane
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Tabela 1
Źródło: Opracowanie własne

Data
powstania

Czas
trwania

Wartość
w dniu
emisji

Wartość
na dzień
05.02.2008

Procentowe stopy zwrotu
3M

6M

12M

24M

36M

Fundusze zamknięte
Arka BZ WBK Fundusz
Rynku Nieruchomości FIZ

VI 2004

8,5 roku

97 zł

161,17 zł

14,6%

27,5%

33,3%

57,1%

62%

BPH Sektora
Nieruchomości FIZ

VI 2005

8 lat

97 zł

121,36 zł

3%

17,4%

21,1%

23,3%

-

Skarbiec Rynku
Nieruchomości FIZ

X 2004

10 lat

1 000 zł

1 484,84 zł

2,7%

8,5%

20,2%

42,2%

46,5%

XII 2005

4 lata

220 000 zł

280 162,06
zł

0,7%

2,4%

12,1%

27,4%

-

IX 2005

4 lata

100 zł

105,16 zł

-12,8%

-20,8% -26,9%

-

-

VIII 2006

6 lat

100 zł

97,11 zł

-6,6%

-14,1%

-10%

-

-

XII 2006

-

100 zł

89,55 zł

-16%

-20%

-20,5%

5,2%

-

V 2007

-

99,95 zł

78,61 zł

-14,9%

-14,3%

-

-

-

Skarbiec Rynku
Mieszkaniowego FIZ

Fundusze strukturyzowane
KBC Index Nieruchomości
FIZ
KBC Index Światowych
Nieruchomości FIZ
Fundusze otwarte
ING Subfun. Budownictwa
i Nieruchomości Plus
Skarbiec Sektora
Nieruchomości FIO

na rynku wtórnym, a adresowane są do
określonej grupy inwestorów, np. Fundusz
Citi Living Polska FIZ Aktywów Niepublicznych uruchomiony przez Skarbiec w III
kw. 2006 r. Jego oferta przeznaczona jest
dla inwestorów zagranicznych, głównie
instytucjonalnych, a sam fundusz nabywa
poprzez spółki celowe (fundusze zamknięte tylko w taki sposób mogą nabywać bezpośrednio nieruchomości) przede wszystkim mieszkania oraz czerpie zyski z ich
wynajmu.
Jeśli fundusz ma charakter publiczny, to po
okresie subskrypcji jego certyfikaty można
nabyć na ryku wtórnym (najczęściej GPW).
Jak uczy doświadczenie, operacja zakupu po subskrypcji może okazać
się bardzo korzystna, ponieważ ceny
rynkowe przez początkowy okres istnienia funduszu często są niższe od wycen ich aktywów netto – jest to spowodowane charakterystyką budowania portfela
lokat. Należy jednak zdawać sobie sprawę
z tego, że płynność certyfikatów na giełdzie
nie jest duża. Zazwyczaj fundusze inwestujące bezpośrednio w nieruchomości posiadają dwa portfele – rynku nieruchomości i
aktywów płynnych.
W skład pierwszego wchodzą prawa własności lub udziały we współwłasności nieruchomości gruntowych oraz budynków
i lokali stanowiących odrębne nieruchomości o uregulowanym stanie prawnym i wolne od obciążeń (inwestycje bezpośrednie)
oraz akcje i udziały w spółkach celowych,
obligacje wyemitowane przez te podmioty
oraz pożyczki dla nich (inwestycje pośrednie). Celem portfela nieruchomości jest ge-

nerowanie przychodów z najmu nieruchomości, korzystanie ze wzrostu ich wartości
oraz osiąganie zysków ze sprzedaży realizowanych inwestycji. Udział tego portfela
na początku istnienia funduszy jest zazwyczaj bardzo niewielki, ponieważ odpowiedni dobór i selekcja projektów, a następnie
transakcje i kwestie formalno - prawne
związane z nabywaniem trwają około 2 lat.
Dlatego właśnie fundusze posiadają drugi portfel aktywów płynnych, który odpowiada za generowanie przychodów
w początkowym okresie trwania funduszu,

wszystkie fundusze korzystają ze środków
obcych jako dźwigni finansowej. Dzięki
temu zwiększa się potencjalne zyski, ale
równocześnie rośnie ryzyko oraz koszy
związane z obsługą długu. Jednak - jak do
tej pory można było zauważyć - tego typu
operacje w przeważającej większości były
bardzo opłacalne. Świetnym przykładem
jest fundusz Arki, którego wartość aktywów netto wynosi obecnie ok. 560 mln zł,
a wartość kontrolowanych nieruchomości
ok. 1,2 mln zł.
Odmienną propozycję stanowią fundusze

fundusze posiadają drugi portfel aktywów płynnych,
który odpowiada za generowanie przychodów
w początkowym okresie trwania funduszu, a później
stanowi istotny składnik dywersyfikujący ryzyko
a później stanowi istotny składnik dywersyfikujący ryzyko. Zazwyczaj składa się on
głównie z dłużnych skarbowych papierów
wartościowych oraz listów zastawnych, lokat i inwestycji walutowych.
Nowe na polskim rynku rozwiązanie, które
ogranicza początkowy duży wpływ portfela
aktywów płynnych, planuje zaproponować
fundusz Skarbiec Rynku Nieruchomości
II FIZ (otrzymał on już zgodę KNF), który gromadzić będzie środki pod konkretne
inwestycje, czyli zastosuje opcje „capital
call”.
Poza środkami zgromadzonymi podczas
subskrypcji FIZ mają możliwość zaciągania pożyczek oraz kredytów do 75%
wartości swoich aktywów. W praktyce

strukturyzowane. Można je porównać do
funduszy ETF (Exchange -Traded Fund),
ponieważ stopa zwrotu jest tu uzależniona
od wartości określonego wskaźnika rynkowego (np. kursu akcji lub koszyków akcji,
wartości indeksów giełdowych, kursów
walut).Te nowatorskie na polskim rynku
instrumenty finansowe, emitowane są najczęściej przez banki, domy maklerskie, czy
TFI. Emitent produktu strukturyzowanego
zobowiązuje się w stosunku do nabywcy,
że w terminie wykupu instrumentu wypłaci mu kwotę rozliczenia kalkulowaną
wg określonego wzoru. Czas trwania tzw.
„struktur” jest zazwyczaj krótszy od funduszy inwestujących bezpośrednio w nieruchomości i waha się między 4, a 8 lat.
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Fundusze:BPHFIZSN, ARKAFRN12

Rozkład ryzyka względem oczekiwanej stopy zwrotu na poszczególnych
segmentach rynku nieruchomości, Źródło: Opracowanie własne

Źródło: www.gpwinfostrefa.pl , Opracowanie własne

OCZEKIWANA STOPA ZWROTU
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Jedną z najistotniejszych cech tego typu
produktów jest pełna lub częściowa ochrona kapitału oraz z góry określony stopień
partycypacji w zyskach.
W Polsce struktury z ekspozycją na rynek
nieruchomości oferuje KBC TFI. Najdłuższą historią może pochwalić się KBC
Indeks Nieruchomości FIZ, którego cena
oparta jest o indeks EPRA - Europe Public
Real Estate Index, skupiający akcje spółek europejskich działających na rynku nieruchomości.
Ostatnią omawianą grupą funduszy, osobiście najmniej przeze
mnie polecaną, są fundusze otwarte.
Działają one podobnie jak wszystkie FIO,
czyli sprzedają oraz odkupują jednostki
uczestnictwa – dzięki czemu ich największą zaletą jest duża płynność oraz niższy
próg inwestycyjny. Zazwyczaj mają charakter zrównoważony, czyli ich idealny
portfel składa się w 50% z akcji spółek
związanych z rynkiem nieruchomości: firm deweloperskich, budowlanych
oraz
producentów
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półrocznego już trendu spadkowego, jakiego jesteśmy świadkami od lipca ubiegłego
roku.
Charakterystyka cyklu koniunkturalnego
na rynku nieruchomości, który trwa zazwyczaj kilkanaście lat, oraz rynku akcji
– znacznie krótszy okres, jak i niski stopień skorelowania tych dwóch kluczowych
rynków na przestrzeni wielu lat (akcje
akcje azjatyckie są prawie
azjatyckie są prawie
nieskorelowane z europejskim rynkiem
nieskorelowane z eurynkiem
nieruchomości, tak jak akcje europejskie ropejskim
nieruchomości,
tak
z rynkiem nieruchomość w USA
jak akcje europejskie z
rynkiem nieruchomość
trendy i koniunkturę giełdową. Do- w USA) świadczą o tym, że dobrze zdywerskonałym przykładem są polskie otwarte syfikowany portfel inwestycyjny powinien
fundusze, np. ING Subfundusz Budowni- posiadać ekspozycję również na rynku niectwa i Nieruchomości Plus, czy Skarbiec ruchomości. Jaki to będzie udział zależy od
FIO Sektora Nieruchomości, które po- indywidualnych preferencji inwestora, ale
wstały w okresie kiedy boom na spółki szacuje się, że najbardziej zamożna grupa
budowlane na GPW HNWI posiada od 10 do 20% swoich aktydobiegał
końca, wów finansowych właśnie w nieruchomośa dodatkowo pad- ciach.
ły również ofiarą Specyfika samego rynku nieruchomości
determinuje fakt, że inwestycje muszą
mieć charakter długoterminowy – praktycznie wykluczone są wszelkie krótkoterminowe spekulacje. Ze względu na
stopę zwrotu oraz poziom ryzyka lokowanie kapitału w nieruchomości plasuje się
między inwestycjami w obligacje, a akcje.
W tym kontekście warto na pewno rozważyć ulokowanie części środków finansowych
w jeden z istniejących już lub powstających
funduszy. W najbliższym czasie planowana
jest emisja certyfikatów Skarbca - Rynku
Nieruchomości II FIZ oraz Arki BZ WBK
Funduszu Rynku Nieruchomości 2 FIZ.
Fundusze rynku nieruchomości to propozycja dla osób cierpliwych, posiadających
większe zasoby kapitału, które oczekują
względnego bezpieczeństwa i dywersyfikacji dla swoich aktywów.
Piotr Grzeliński
piotr.grzelinski@skninwestor.com
materiałów budowlanych., a w 50% z instrumentów dłużnych. Niestety, jak jasno
wynika ze składu portfela, tego typu fundusze raczej tylko z nazwy są funduszami
„rynku nieruchomości”. W rzeczywistości powinno się je traktować jako typowe
fundusze sektorowe bądź branżowe, które
wykazują istotną podatność na aktualne
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MAKROEKONOMIA

GOSPODARKA POLSKI PO IV
KWARTALE 2007
2007 r. okazał się rekordowym rokiem pod względem tempa
wzrostu gospodarczego, które według wstępnych szacunków
wyniosło 6,5% w skali roku (w 2006 r. PKB wzrosło
o 6,2%) i było najlepsze spośród ostatnich dziesięciu lat.

R

ok 2007 okazał się rokiem rekordowym pod
względem tempa wzrostu gospodarczego, które
według wstępnych szacunków wyniosło 6,5%
w skali roku (w poprzednim roku PKB
wzrosło o 6,2%) i był to najlepszy rok spośród ostatnich dziesięciu.
Odzwierciedleniem dobrej sytuacji gospodarczej jest spadek stopy bezrobocia do
poziomu 11,4% na koniec IV kwartału oraz
wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto o 9,2%. Niestety wysoka stopa wzrostu
PKB oraz wyższe żądania płacowe przy-

nastąpiło również w wyniku przyśpieszenia
tempa wzrostu wartości dodanej brutto
w usługach rynkowych – do 6,9%. Nadal
obserwujemy wysokie tempo przyrostu
inwestycji, które w tym roku osiągnęło poziom 22% (wobec 19% w roku 2006). Istotnym determinantem wzrostu gospodarczego jest sektor budowlany, którego przyrost
wartości dodanej brutto wyniósł ok. 14,5%
i który mimo ostatnio obserwowalnego zahamowania wzrostu cen mieszkań nadal
wykazuje się silną dynamiką rozwoju.
W ubiegłym roku zaobserwowaliśmy dominację dynamiki wzrostu importu nad
wzrostem eksportu i tak eksport zwiększył

stanowiły 62,0% wpływów budżetowych
w tym akcyza - 20,8% (wobec 64,5% i 21,3%
przed rokiem). Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych były wyższe
o 27,1% niż przed rokiem (wzrost udziału
z 9,8% do 10,4%) a z podatku dochodowego od osób fizycznych – o 25,2% (wzrost
udziału z 14,2% do 14,9%), co świadczy
o zwiększonych dochodach przedsiębiorstw
i osób fizycznych.
Należy jednak nadal pamiętać, iż ograniczanie wydatków budżetowych jest jednym
z podstawowych warunków trwałego wzrostu gospodarczego i nie powinniśmy sugerować się wyłącznie wzrostem wpływów

Cena baryłki ropy

Cena Złota
Źródło: Opracowanie własne

Źródło: Opracowanie własne
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niosła również negatywny skutek w formie
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 4%, co oznacza przekroczenie celu
inflacyjnego NBP o 1,5 pkt procentowego.
W rezultacie w kwietniu 2007 r. Rada Polityki Pieniężnej zakończyła cykl obniżek
stóp procentowych podwyższając stopę
referencyjną o 25 pkt procentowych do poziomu 4,5%.
PRODUKT KRAJOWY BRUTTO
W 2007 roku najwyższe tempo wzrostu
PKB zanotowaliśmy w I kwartale i wyniosło ono 7,2%. Bardzo ważnym czynnikiem
wzrostu gospodarczego był popyt krajowy,
którego przyrost według IBnGR wyniósł
w całym 2007 roku 7,9%. Jest to efekt znaczącego wzrostu płac i malejącej stopy bezrobocia oraz inwestycji dokonywanych na
terenie Polski. Wzmocnienie dynamiki PKB
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się o 11,2% i wyniósł 352 599,4 mln zł a import wzrósł o 13,4% do 408 829,0 mln zł.
Nie należy jednak obawiać się tego stanu
wymiany handlowej, gdyż jest naturalnym
zjawiskiem w fazie ożywienia gospodarczego. Ten stan był również wspierany przez
aprecjację polskiej waluty.
BUDŻET
Według szacunkowych danych Ministerstwa Finansów, rok 2007 zamknął
się deficytem budżetowym na poziomie
16,9 mld zł, wobec planowanych 30 mld zł, co
jest korzystnym wynikiem dla gospodarki.
W okresie styczeń – grudzień ub. r. dochody budżetu państwa wyniosły 235 976,5
mln zł, wydatki – 252 898,2 mln zł, deficyt – 16 921,7 mln zł (odpowiednio 103,1%,
97,7%, 56,4% kwoty założonej w ustawie
budżetowej na 2007 r.). Podatki pośrednie

2008-01

2008-03

budżetowych, który w momencie spowolnienia gospodarczego również zniknie.
STOPA PROCENTOWA
W 2007 roku doszło do czterech podwyżek podstawowych stóp procentowych.
Rada Polityki Pieniężnej biorąc pod uwagę
wzrost inflacji wynikającej z wyższych płac,
stopy zatrudnienia a także popytu wewnętrznego konsekwentnie podwyższała
cenę pieniądza na czterech posiedzeniach
o 25 pkt bazowych. W rezultacie stopa referencyjna wzrosła do 5%, redyskonta weksli do 5,25%, stopa lombardowa do 6,5%,
a stopa depozytowa do 3,5%. Widząc iż
inflacja w 2007 roku wyniosła 4% wobec
1,4% w 2006 roku RPP kontynuowała
również podwyżki stóp w I kwartale 2008
roku o kolejne 50 pkt bazowych i ostrzegła
przed następnymi. Warto także wspomnieć
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o zmianach personalnych w zarządzie
Narodowego Banku Polskiego, z którego
w tym samym czasie odeszli dwaj wiceprezesi, czyli Krzysztof Rybiński oraz Jerzy
Pruski (red. wykładowca UŁ i absolwent
Wydz. Ek-soc na kierunku Informatyka
i Ekonometria), którzy byli zawsze postrzegani jako gwaranci poprawnej polityki monetarnej banku centralnego.
RYNEK WALUTOWY
W ostatnim kwartale 2007 roku byliśmy
świadkami wyjątkowo silnej aprecjacji
polskiej waluty. Wpłynęły na to na pewno różnice w poziomie stóp procentowych
w Polsce a USA, sygnały o możliwości spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego
w UE. Przypomnijmy, iż w Stanach Zjed-

noczonych Fed prowadzi politykę redukcji stóp procentowych w celu złagodzenia
objawów kryzysu na ryku nieruchomości
i stara się oddalić groźbę recesji gospodarczej. W 2007 roku stopy spadły
z 5,25% do 4,25%, natomiast od początku 2008 roku Fed podjął już decyzję
o kolejnych obniżkach do 3%. Słabnący dolar wpływa na wzrost cen surowców na światowych rynkach. Rekordy cenowe mogliśmy zaobserwować
chociażby w przypadku ropy, czy złota, których ceny w marcu 2008 odpowiednio przekroczyły 103 $ za baryłkę
i 989 $ za uncję. Średni urzędowy kurs
dolara amerykańskiego wyniósł w 2007
r. 2,76 zł (spadek w stosunku do średniej
z 2006 r. o 10,8%). W grudniu ub. r.

średni miesięczny urzędowy kurs dolara amerykańskiego wyniósł 2,47 zł i był
o 14,3% niższy niż przed rokiem.
Średni roczny kurs euro wyniósł w 2007
r. 3,78 zł i obniżył się o 2,9% w stosunku
do 2006 r. W grudniu ub. r. średni miesięczny urzędowy kurs euro wyniósł 3,60
zł i w skali roku zmniejszył się o 5,5%. Na
razie brak decyzji Europejskiego Banku
Centralnego odnośnie cięć stóp procentowych w Eurolandzie, jednakże rynek
oczekuje na takie decyzje i dane o dynamice wzrostu gospodarczego wydaja się
potwierdzać tą opinię. Przypomnijmy, iż
w 2007 roku PKB w UE zwiększyło się
o 2,6%, wobec 3% w roku 2006.
Bartosz Zieliński
rabtek@wp.pl

giełda

BADANIA NAUKOWE

STARA, DOBRA TEORIA

Czym jest teoria portfelowa? Jakie płyną z niej korzyści? Czy można
ją skutecznie stosować w praktyce? Na te pytania autorzy postarają
się zwięźle acz dokładnie odpowiedzieć oraz przedstawić praktyczne
zastosowanie teorii portfolio

A

naliza portfelowa sku- akcji tworzących portfel. Co ten fakt ozna- skład (w tym przykładzie wyższą niż 5%).
pia się na takim doborze cza? Otóż, mając dla przykładu dwa walory: Portfelem takim może być np. portfel P
udziałów poszczególnych A i B, których parametry (R, σ) – średnia (5,8%, 13,1%). Wynik taki uzyskamy przy
walorów w portfelu, aby stopa zwrotu i odchylenie standardowe tej założeniu zerowej korelacji między stopaprzy określonej oczekiwa- średniej, wynoszą: A (5%, 14%) i B (10%, mi zwrotu z waloru A i B. Analiza portfenej stopie zwrotu z tego 34%), możemy skonstruować portfel, któ- lowa zajmuje się właśnie wyznaczaniem
portfela cechował się on najmniejszym ry charakteryzuje się niższym ryzykiem optymalnych portfeli ze zbioru wszystkich
ryzykiem (w klasycznej analizie mierzo- niż którykolwiek z w/w walorów a jedno- walorów istniejących na rynku. Nie bęnym wariancją stopy zwrotu). Jest więc to cześnie stopą zwrotu wyższą niż najniższa dziemy w tym miejscu przytaczać wzorów
typowy problem optymalizacji. Przedmio- stopa zwrotu z akcji wchodzących w jego i równań wykorzystywanych w analizie
tem analizy portfelowej
portfolio, gdyż te można znasą średnia stopa zwrotu
leźć w każdym podręczniku fiśrednia
L. spółek
i ryzyko. Naturalnym
nansów. Zajmiemy się bardziej
R/
Tabela 1
stopa
St. Dev.
w
jest, że średnia stopa
praktyczną stroną wykorzystaŹródło: Opracowanie własne
St.Dev.
wzrostu
portfelu
zwrotu z portfela zalenia tejże analizy. Po pierwsze
ży liniowo od średnich
porównamy wyniki jakie możMVP
6,7%
6,2%
1,09
34
Portfel 1
stóp
poszczególnych
na było osiągnąć inwestując z
WIGrisk
9,6%
13,0%
0,74
11
jego składników – jest to
wykorzystaniem
omawianej
MVP
5,0%
4,9%
1,02
13
średnia ważona udziaanalizy z wynikami indeksu
Portfel 2
łami tych składników w
WIG i kilku wybranych funduWIGrisk
6,4%
10,1%
0,64
12
portfelu. Jednakże nie
szy inwestycyjnych. Po drugie
jest tak (poza szczególzbadamy jak długość okresu,
MVP
3,7%
4,9%
0,75
15
Portfel 3
nym przypadkiem korena podstawie którego obliczaWIGrisk
6,0%
7,6%
0,79
11
lacji stóp zwrotu z walomy niezbędne do analizy pararów równej jedności)
metry, wpływa na efektywność
MVP
3,7%
4,3%
0,86
17
Portfel 4
w przypadku wariancji
inwestycji.
WIGrisk
6,0%
8,3%
0,73
11
portfela. W teorii podKażdy rodzaj wyceny opiera się
kreśla się, że wariancja
w głównej mierze o dane hiMVP
4,1%
7,1%
0,58
19
Portfel 5
ta nie jest prostą średstoryczne: w wycenie walorów
WIGrisk
4,1%
7,6%
0,54
11
nią ważoną wariancji
metodą DCF posługujemy się
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Ramy czasowe danych, w oparciu o które skonstruowane zostają portfele
Źródło: Opracowanie własne
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2003

przeszłymi przychodami, stopami rentowności, amortyzacji, przeszłą strukturą kapitału i wszystkimi wskaźnikami finansowymi
opartymi właśnie o minione okresy sprawozdawcze. Na podstawie tych informacji
analityk próbuje przewidzieć (prognozować) przyszłe przepływy pieniężne. Nie inaczej jest z analizą techniczną: na podstawie
przeszłych cen chcemy poznać ich przyszłe wartości. Do inwestora należy decyzja
o długości okresu, którego będzie używał
do swojej analizy. Pamiętajmy, że to co
średnia
stopa
wzrostu

St.
Dev.

BPH Akcji

3,5%

5,3%

PKO/CS Akcji

3,0%

4,8%

SKARBIEC - AKCJA

3,4%

4,5%

LEGG MASON AKCJI

4,7%

5,5%

DWS Polska Akcji

2,5%

5,2%

WIG

3,7%

5,9%

Portfel równoważony

7,3%

7,8%

Tabela 2
Źródło: Opracowanie własne

jest trendem rosnącym w pewnym okresie,
może okazać się trendem spadkowym w
innym okresie. Na każdą decyzję inwestycyjną inwestor patrzy przez pryzmat czasu
– do niego należy decyzja na jak daleko
wstecz sięgających danych będzie się opierał. Z takim też wyborem styka się inwestor
podczas wykorzystywania analizy portfelowej.
W przeprowadzonej przez nas analizie tworzymy dwa rodzaje portfeli: MVP
– portfel o minimalnej wariancji, oraz
WIGrisk – portfel o ryzyku równym wariancji indeksu WIG. Po zbudowaniu tak
zdefiniowanych portfeli porównujemy
wyniki przez nie osiągnięte z wynikami
indeksu WIG oraz wybranych funduszy
inwestycyjnych akcji w półtorarocznym
15 | DEAL | marzec 2008

2004

2005

okresie „testowym” od stycznia 2006 do
czerwca 2007. Do naszych obliczeń używamy miesięcznych stóp zwrotu. Portfele
tworzymy przy założeniu inwestycji tylko
w akcje, bez możliwości krótkiej sprzedaży.
Dla inwestora ważnym jest ustalenie okresu, na podstawie którego oblicza oczekiwaną stopę zwrotu, wariancję oraz współczynniki korelacji walorów wchodzących
w skład portfela. Dłuższy okres „zawiera”
więcej informacji o spółkach – potencjalnych uczestnikach portfela,
krótszy okres z drugiej strony
prezentuje „świeższe”, bardziej
R/
aktualne dane. Aby sprawdzić
St.Dev.
jak okres ten wpływa na efekty
inwestycji postanowiliśmy, że
0,66
każdy z dwóch rodzajów w/w
0,62
portfeli będziemy konstruować
0,75
kolejno w oparciu o dane jedno-, dwu-, trzy-, cztero- i pię0,85
cioletnie. Wyniki tych portfeli
0,47
zaprezentowano w tabeli 1.
Aby porównać to czy inwesto0,62
rowi opłaciło się samemu, na
0,94
podstawie analizy portfelowej,
konstruować portfele czy też
zdać się na zarządzających funduszami
inwestycyjnymi akcji, w tabeli 2. prezentujemy wyniki wspomnianych funduszy
wraz indeksem WIG i portfelem równoważonym – tj. takim, w którym każdej spółce
przypisano równą wagę.
Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że portfele konstruowane z wykorzystaniem analizy portfolio mają względnie
(mierzone ilorazem średniej stopy zwrotu
do odchylenia standardowego) lepsze wyniki. Spośród tych portfeli wyróżniają się
także portfele konstruowane w oparciu o
dane jednoroczne i dwuletnie.
Jest to jednak mylne wrażenie, gdyż na
obniżenie (i to znaczne) stóp zwrotu z
portfeli od 1 do 5 wpłynie pobrana przez
biuro maklerskie prowizja (a ta przy zaku-

test
2006

2007

pie od 11 do 34 walorów może być znaczna). Poza tym, aby zbudować taki portfel
należy dysponować większym kapitałem
- przy założeniu, że w jeden walor zainwestujemy ok. 1500 zł (poniżej tej kwoty
stosunek zapłaconej prowizji do przyszłych
zysków zniechęca do transakcji – kwota ta
może się różnić w zależności od pobieranej przez dom maklerski prowizji) portfel
musiałby mieć wartość od 16,5 tys. do 51
tys. zł. Zwróćmy także uwagę, że najlepszy
z funduszy uzyskał średnią stopę zwrotu
( ) w wysokości 4,7% (przy ryzyku 5,5%)
z kolei średnia stopa zwrotu z wszystkich
portfeli MPV wyniosła 4,6% przy ryzyku
również 5,5%. Dodajmy, że stopa zwrotu z
FI osiągnięta jest po zapłaceniu już wszelkich opłat (stopę tę obliczyliśmy na podstawie cen jednostek FI, które zawierają
już koszty zarządzania i koszty prowizji za
nabycie walorów). Trzeba także dodać, że
fundusze choć mają w nazwie „akcyjne” nie
lokują 100% kapitału w akcje – część jest
inwestowana w obligacje a cześć trzymana
w postaci gotówki. Analizując roczne sprawozdanie finansowe funduszu Legg Mason
za 2006 rok zauważamy, że fundusz ten
oferuje 54 walory w swoim portfelu – jest
więc znacznie lepiej zdywersyfikowany niż
najliczniejszy (34 walory) z analizowanych
przez nas portfeli. Podsumowując możemy
stwierdzić, że klasyczna analiza portfelowa
jest dobrym narzędziem wspomagającym
proces decyzyjny, jednakże koszty prowizji związane z indywidualnym konstruowaniem portfela prowadzą do wniosku, że
drobnemu inwestorowi bardziej opłaca się
skoncentrować na szukaniu i wyborze nie
poszczególnych akcji do swojego portfela,
a całych (najefektywniejszych) portfeli jakie prezentują poszczególne fundusze inwestycyjne.
Izabela Prządo
izaprzado@gmail.com
Tomasz Schabek
tomasz_schabek@o2.pl
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RICHARD BRANSON

R

ichard Branson to człowiek nieszablonowy. Czy
ktoś z was wyobraża sobie człowieka
sukcesu, który
zapisuje bardzo
ważne notatki na swej dłoni? A
planując kolejny istotny projekt
leży na sofie w swoim biurze?
Tak właśnie wygląda niekonwencjonalne podejście Sir Richarda do
świata biznesu.
OD ZERA DO BOHATERA
Obecnie 58-letni miliarder, posiada 250 firm i zatrudnia 24 tys.
osób. Zapytany o początki swojej
kariery z rozleniwieniem opowiada o swojej pierwszej firmie, która
zajmowała się sprzedażą choinek.
Młody przedsiębiorca miał wtedy 15
lat. Kolejny przełom nastąpił dwa lata
później – wtedy powstała redakcja zajmującą się wydawaniem gazety „Student”, która od razu stała się najpopularniejszym pismem ówczesnej młodzieży.
Jako dwudziestolatek, wraz ze swoimi kolegami, postanawia założyć pierwszy sklep
muzyczny. Sukcesem staje się wprowadzenie modelu sprzedaży wysyłkowej. Powstaje
marka Virgin, która jest jedną z najbardziej
rozpoznawalnych na świecie. Po sukcesie
rynkowym Sir Richard Branson podąża za
ciosem i na początku lat 70. otwiera firmę
fonograficzną – Virgin Records. Nieomylna
intuicja miliardera do biznesu pozwala na
kolejny wielki sukces. Kiedy wszystkie inne
firmy fonograficzne odmawiają wydania
płyty Mike’a Oldfield’a, a także kontrowersyjnemu zespołowi Sex Pistols, Branson bez
zastanowienia podejmuje się tego ryzyka.
Efekt – album Tubular Bells rozchodzi się w
35 | DEAL | marzec 2008

nakładzie 5 mln egzemplarzy. Udana współpraca okazała się kluczem do sukcesu, aby
podpisać kolejne kontrakty z m.in.
The Rolling Stones,
Bryanem
Feryy,

puterowe, linie lotnicze,
kino, branże paliwową,
firmy medyczne i wiele
innych. Wszystkie te przedsięwzięcia mają wspólną cechę - styl Virgin,

How do you organise your day?
A third of my time promoting, a third on new
ventures and a third on fighting fires.

The Guardian, Friday April 28 2006

który jest identyfikowany od Los Angeles
poprzez Paryż, a kończąc na Sydney. Są to
miasta, gdzie firma Virgin ma najwięcej

What would you like your legacy to be?
To have created one of the most respected companies
in the world. Not necessarily the biggest.

The Guardian, Friday April 28 2006

Janet
Jackson,
Genesis, Philem Collinsem i wielu innymi.
Po zdobyciu rynku muzycznego, Branson
postanawia sprzedać Virgin Music Group
za kwotę miliarda dolarów firmie która
pierwotnie odmówiła nagrania płyty Sex
Pistols.
„NIE TRAĆ CZASU - WYKORZYSTUJ
KAŻDĄ SZANSĘ”
Jest to jedna z wielu wskazówek, którą powtarza Richard Branson pytany o receptę
na sukces. Można łatwo zauważyć, że sam
stosuje się do tej rady i liczba firm w które
zainwestował jest imponująca. Przez ostatnie 30 lat stworzył jeden z największych
koncernów Virgin Group, lokując swój kapitał w studia nagrań, turystykę, gry kom-

swoich oddziałów. Najbardziej ryzykownym
biznesem okazały się linie lotnicze - Virgin
Atlantic, które zostają sprzedane za niebagatelną kwotę 979 mln $. Walcząc o rynek
przelotów pasażerskich, angielski przedsiębiorca postawił na oferowanie usług na
najwyższym poziomie. Nawet w pociągach,
którymi jeżdżą robotnicy, a nie miliarderzy,
można poczuć się jak w ekskluzywnym hotelu. Kolejną rozpoznawalną cechą każdej
gałęzi Virgin jest oferowanie nowoczesnych rozwiązań za niższą cenę. Należy także wspomnieć o stworzonej w 1999 r. sieci
Virgin Mobile, która zaledwie 7 lat później
zostaje wyceniona na 962 mln ₤, a zarazem
kupiona przez koncern NTL. Jak można łatwo zauważyć - Sir Richard nie przywiązuje
się do firm. Kiedy pojawia się atrakcyjna
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oferta, po prostu je sprzedaje. Potwierdza to
fakt, że gdy za realizację projektu odpowiedzialny jest Sir Branson, sukces jest gwarantowany. Były CEO Virgin Records, Ken
Berry mawiał – Powiedz Richardowi, że coś
jest niemożliwe, a nie odciągniesz go od zrealizowania tego zadania.
SKANDALISTA, ZDOBYWCA,
RYZYKANT - RICHARD BRANSON
Niekonwencjonalne zagrania marketingowe to rozpoznawcza cecha miliardera.
Gdy ubiegał się o zgodę indyjskiego rządu
zezwalającą na loty Virgin Atlantic przez
tamtejszą przestrzeń powietrzną, przybył
do budynku parlamentu na białym słoniu.
Uzyskał zamierzony rozgłos, a VA rozpoczęły regularne loty do Indii. Kolejnym kontrowersyjnym zagraniem była prowokacja
przeprowadzona podczas reklamy British
Airways. Kiedy brytyjskie linie lotnicze
sponsorowały karuzelę w jednym z londyńskich parków, Branson wynajął balon z hasłem „BA nie mogą oderwać
się od ziemi”.
Sir Richard Branson zdobył
uznanie podczas ustanawiania nowych rekordów światowych. Do najodważniejszych
należy zaliczyć przemierzenie Oceanu Atlantyckiego, w
najkrótszym czasie, oraz podróż
z Japonii do dalekiej Kanady.
Pierwszego wyczynu dokonał na
łodzi Virgin Atlantic Challanger
II w 1986 r., a następnego przebywając dystans 6 700 mil w balonie Virgin Atlantis
Flyer. Jedna z jego przygód okazała się wyjątkowo ryzykowna, gdy miliarder starał się
pobić kolejny z rekordów.
Balon, którym leciał, runął
do lodowatego morza u
wybrzeży Irlandii, a partner z którym podróżował
ledwo uszedł z życiem.
PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ?
Jeżeli ktoś z was pomyślał o
turystyce kosmicznej, to trafił
w samo sedno. Virgin Galactic
– tak się nazywa nowe
przedsięwzięcie Bransona. Od 2004 r. trwają
zaawansowane
prace
nad promem kosmicznym, który miałby możliwość zabierać turystów
w daleką podróż w kosmos.
Pomysł jest współtworzony
wraz z Paulem Allenem – jednym z założycieli korporacji
Microsoft. Prawdopodobnie
już w 2009 r. będzie można wykupić bilet za
200 tys. $. Już teraz wiadomo, że zainteresowanie kosmicznymi wycieczkami, organizowanymi przez Virgin Galactic jest bardzo
duże. Kolejnym nietuzinkowym pomysłem

jest stworzenie Virgin Fuels, której produkty mają być alternatywą dla obecnych paliw.
Sieć stacji paliw ma oferować innowacyjne
i tanie paliwo dla zmotoryzowanych.
Głównym celem Bransona w tej dziedzinie

przynosząc niemałe profity właścicielowi. Za
wynajęcie wyspy należy zapłacić jedyne 22
tys. $ za tydzień pobytu. Jeżeli uważacie to za
wygórowaną kwotę, to należy dodać, że cena
ma zostać podwojona, ponieważ właściciel

What has been your biggest mistake?
I find it very difficult to think of mistakes; not that
I don’t make any but because I was brought up to
look only at the good things in life ... As for what
lost the most money, probably Virgin Cola. It is still
No 1 in Bangladesh though.
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jest wprowadzenie ekologicznych paliw, a
także zatrzymanie globalnego ocieplenia.
Miliarder przeznaczył do tej pory 3 mld ₤ na
badania nad alternatywnymi paliwami.
Na pewno należy także

wyspy zamierza stworzyć na niej wyjątkowe
atrakcje. W cenę wliczona będzie 50-osobowa obsługa, dostęp do dwóch basenów, jacuzzi, korty tenisowe, motorówki i żaglówki
oraz wiele innych przyjemności.

Did you think you were an entrepreneur and
you were directed toward, you know, one of
the world’s most amazing business careers at
that age?
I was never, ever interested in becoming a
businessman or an entrepreneur. I was interested in
creating — creating things that I could be proud of...

American Express OPEN Adventures in Entrepreneurship Conference, Tuesday, October 18 2005

Who has most inspired you?
Apart from my parents, the late Freddie Laker and
Nelson Mandela.

The Guardian, Friday April 28 2006

wspomnieć o jednym z bardziej kuriozalnych pomysłów związanych z
turystyką. Otóż Sir Branson stał się właścicielem karaibskiej wyspy wulkanicznej Necker,
którą kupił za 180 tys. $. Mała wysepka stała się kolejnym celnym strzałem Bransona,

Tym oto przykładem Sir Richard Branson
pokazuje swojego ducha przedsiębiorczości,
a także daje znać konkurencji, iż nie zamierza
odchodzić na emeryturę. O jego nowych pomysłach na pewno jeszcze usłyszymy...
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