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wielką satysfakcją składamy w Wasze ręce kolejne, siódme
już wydanie magazynu Deal. Znajdziecie w nim m.in. opis
i wnikliwą analizę efektywności funduszy hedgingowych,
wywiad z prof. Leszkiem Balcerowiczem oraz szereg felietonów i analiz na temat aktualnej sytuacji gospodarczej w kraju i na
świecie. Jak zawsze staraliśmy się również uważnie śledzić najciekawsze inicjatywy studenckie oraz działania na rzecz promocji naszego Uniwersytetu i Wydziału.
Od ostatniego numeru sporo się zmieniło. Wydanie, które trzymacie
teraz w rękach jest dla nas (i dla Was, mamy nadzieję) z wielu względów wyjątkowe.
Zdecydowaliśmy się na wprowadzenie istotnych zmian w strukturze
redakcyjnej. Ich celem ma być podniesienie jakości merytorycznej i
wizualnej naszego czasopisma oraz powiększenie grupy jego odbiorców. Grono redakcyjne rozrosło się. Dołączyły do nas osoby bezpośrednio odpowiedzialne za kontakty z partnerami, dogłębną weryfikację i nadzór nad wyborem zamieszczanych artykułów oraz opiekę
nad szatą graficzną, którą wraz z nadejściem wiosny postanowiliśmy
odświeżyć.
Wdrożyliśmy też nowy, kompleksowy model dystrubucji, dzięki
któremu Deal dociera już nie tylko do studentów szkół wyższych w
Łodzi, ale także do licznych organizacji studenckich w największych
ośrodkach akademickich w Polsce – w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach.
Pragniemy Was również (nie ukrywam - z satysfakcją) poinformować, że zakończyliśmy pracę nad witryną internetową www.deal.
skniwestor.com. Będziemy sukcesywnie zamieszczać na niej nieopublikowane i archiwalne artykuły. Dzięki tej witrynie mamy także
nadzieję utrzymywać z Wami stały kontakt.
Tego wszystkiego nie byłoby jednak gdyby nie firmy partnerskie i
władze uczelni. Chcemy więc podziękować za wsparcie, pokładane w
nas nadzieję i wyciągniętą, pomocną dłoń. Dziękujemy też i pozdrawiamy serdecznie wszystkich czytelników. Dzięki Waszemu, stale
rosnącemu zainteresowaniu czujemy sens wkładanej w wydawanie
kolejnych numerów pracy. Czekamy na Wasze pomysły, sugestie i
komentarze. Wierzymy, że nasza wspólna energia do poszukiwania
co raz lepszych rozwiązań oraz zapał jaki towarzyszy poznawaniu
tajników świata biznesu, pozwolą wyjść na przeciw chyba już nieco
zmęczonemu swoją aktywnością kryzysowi.
W imieniu swoim i całej redakcji,
Adam Adamiak
Redaktor Naczelny
Podziękowania

Korekta edytorska
Katarzyna Kowalczyk
-----------@--------Malwina Wadas
malwina.wadas@gmail.com

Wszystkie materiały chronione są
prawem autorskim. Przedruk lub
rozpowszechnianie w jakiejkolwiek
formie i jakimkolwiek języku bez
pisemnej zgody wydawcy jest
zabronione.
SPROSTOWANIE
W wyniku niezamierzonego błędu podczas prac edytorskich nad artykułem „Euro w Polsce, czyli studenckie spojrzenie na wspólną walutę”, który ukazał się w styczniowym wydaniu
magazynu Deal (nr 1/2009), pominięte zostały przypisy w następujących fragmentach tekstu:
„Trwała eliminacja ryzyka kursowego wiąże się z redukcją premii za ryzyko, zawartej w stopach procentowych kraju nie będącego członkiem unii walutowej. Premia za ryzyko kursowe jest rekompensatą dla inwestorów, którzy decydując się na zakup aktywów denominowanych w walucie krajowej, narażeni są na niekorzystne zmiany kursu walutowego prowadzące do spadku rzeczywistych zysków poniżej ich wartości oczekiwanej” (J. Borowski, Czy warto przyjąć euro w Polsce, Zeszyty FOR, Zeszyt 4, FOR, Warszawa 2008, s. 14)
„jest to wynikiem restrykcyjnej regulacji podatkowej na poziomie ponadnarodowym” (P. Krugman, M. Obstfeld, Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka, PWN, Warszawa 2007,
s. 410)
Za powstały błąd serdecznie przepraszamy zarówno autorkę tekstu Ewę Stawasz jak również autorów cytowanych tekstów J. Borowskiego oraz P. Krugmana i M. Obstfelda.
Redakcja magazynu Deal

Swoją wiedzą przerastasz innych
Reklama, rozrywka, FMCG, bankowość,
ubezpieczenia, finanse, transport,
turystyka, motoryzacja, nieruchomości,
telekomunikacja... Zastanawiasz się, którą
branżę wybrać, żeby dobrze pokierować
swoją karierą? Wybierz KPMG i pracuj dla
nich wszystkich!
KPMG to międzynarodowa sieć firm
świadczących usługi z zakresu audytu,
doradztwa podatkowego i doradztwa
gospodarczego. Naszymi klientami są
polskie przedsiębiorstwa różnej wielkości,
międzynarodowe koncerny, banki i instytucje
finansowe. Obsługujemy ponad 2 500 firm
ze wszystkich sektorów gospodarki, wielu
naszych klientów jest notowanych na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie.

Potężny pracodawca to potężne perspektywy.
W KPMG tworzymy przyjazne miejsce pracy
i środowisko, w którym pracownicy mogą
w pełni rozwijać swój potencjał. Potwierdzają
to wyniki naszego badania opinii pracowników:
86% osób zatrudnionych w KPMG
uważa, że na obecnym stanowisku ma
możliwość rozwoju osobistego
i podnoszenia swoich kwalifikacji, zaś
70% uważa KPMG za dobre miejsce na
rozwój kariery zawodowej.*
W roku 2009 oferujemy 150 miejsc
pracy i na praktyki we wszystkich
działach firmy. Przekonaj się, co mamy
do zaoferowania Tobie.
www.kariera.kpmg.pl
* Źródło: KPMG Global People Survey, Poland, September –
October 2008 (Badanie opinii pracowników KPMG w Polsce,
wrzesień – październik 2008 r.)
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nośnie ewentualnych czy faktycznych barier ograniczających udzielanie kredytów i
na tym tle proponuje się pewne rozwiązania. Jeżeli banki ograniczają akcję kredytową, bo mają za mało płynnych środków,
wówczas powstaje pytanie co zrobić. I w
tym wypadku sugeruje się, żeby np. NBP
rozszerzył zakres papierów wartościowych,
które traktuje jako zastaw pod udzielane
pożyczki. Jeżeli w jakichś przypadkach
banki ograniczają akcję kredytową, z powodu niewielkiego kapitału, jaki mają do
dyspozycji - rozwiązaniem jest zwiększenie
kapitałów. Rząd powinien się skupić się na
dokapitalizowaniu banku, który jest największy jeśli w grę wchodzą aktywa, a mianowicie PKO BP, będący bankiem głównie
publicznym. Uważam, że minister skarbu
już dawno powinien umożliwić zwiększenie kapitału tego banku i powinien zrobić
to w jak najkrótszym możliwie czasie. Jest
to bowiem wielki bank i jeżeli zwiększyłby
on akcję kredytową w racjonalny sposób,
to być może inne banki postąpiłyby podobnie nie chcąc stracić udziału w rynku.

POSZUKIWANIE
TRWAŁOŚCI W
CZASIE KRYZYSU

Rozmowa z profesorem Leszkiem
Balcerowiczem o obecnej sytacji
sektora finansowego i o jego dalszej
ewolucji

J

akie scenariusze dla
Polski widzi Pan po teoretycznym upadku i
utracie płynności przez
Ukrainę?

Po pierwsze ten czarny scenariusz dla Ukrainy nie jest jeszcze całkiem pewny. Bardzo
wiele zależy od tego, czy rząd Ukrainy zaakceptuje rozwiązania naprawcze przedstawione przez Międzynarodowy Fundusz
Walutowy. W związku z tym nie ma powodu, abym teraz snuł jakieś katastroficzne,
choć na szczęście mało realne prognozy dla
Polski w związku z sytuacją Ukrainy. To, co
w Polsce będzie się działo zależy w dużym
stopniu od czynników zewnętrznych, na
które nie mamy wpływu. Ale zależy też od
tego, czy ludzie w Polsce bardziej zmobilizują się do produktywnego działania. Sytuacja Polski na pewno ulegnie zmianie na
lepsze w chwili, gdy zmniejszymy poparcie
dla propozycji złych, populistycznych, a
skupimy się na propozycjach korzystnych
dla rozwoju demokracji.
Jaka jest Pańska opinia na temat aktualnej polityki monetarnej Narodowego Banku Polskiego? Czy zgodzi
się Pan ze stwierdzeniem, że tylko
pozornie jest to polityka taniego pieniądza?
Mając na względzie fakt, że byłem prezesem NBP, powstrzymam się od wydawania szczegółowej opinii. Mogę natomiast
powiedzieć, że z uwagą śledzę wypowiedzi
niektórych ekspertów ukazujących, że stopy procentowe, przy których udziela się
kredytów są dużo wyższe niż stopy procentowe NBP. Wypowiedzi ekspertów sugerują, co NBP mógłby na przykład rozszerzyć
katalog papierów wartościowych, które
mogą służyć jako zastaw. To jest bardzo
istotna dyskusja.
Jak ocenia Pan efektywność obecnego systemu nadzoru finansowego?
Chciałbym zacząć od tego, że mieliśmy już
w Polsce bardzo dobry nadzór bankowy
zbudowany po 1990 roku przez młodych

”

Wypowiedzi ekspertów sugerują, co NBP
mógłby na przykład rozszerzyć katalog papierów
wartościowych, które mogą służyć jako zastaw.
To jest bardzo istotna dyskusja.

ludzi, którzy uczyli się od najlepszych m.in.
w USA i we Francji. Udało nam się zbudować od podstaw sprawną instytucję, jaką
niewątpliwie była Komisja Nadzoru Bankowego. Niestety, z przyczyn niemerytorycznych za rządów PIS podjęto decyzję o
rozwiązaniu tego nadzoru. Spowodowało
to, że duża część wykwalifikowanych ekspertów odeszła, a w jej miejsce powstała
Komisję Nadzoru Finansowego. Mogę tylko wyrazić nadzieję, że będzie ona nawiązywać do bardzo dobrych doświadczeń,
które już w Polsce mieliśmy.
Czy uważa Pan, że warte rozważenia
jest stworzenie paneuropejskiej organizacji która będzie kontrolować
operacje transgranicznych instytucji
finansowych?
Właśnie zakończyłem prace w grupie niezależnych ekspertów kierowanej przez byłego
szefa MFW Jacquesa de Larosiere’a, która
dla Unii Europejskiej przygotowała raport,
w którym proponujemy stworzenie europejskiego systemu nadzoru finansowego.
Ale nie jest to centralistyczna instytucja,
która miałaby zastąpić dotychczas istniejące nadzory w poszczególnych krajach Unii.
Podstawą systemu mają być nadal nadzory
krajowe. Co więcej, sugerujemy, aby zostały one wzmocnione. Na szczeblu euro-
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pejskim miałby natomiast powstać organ,
który wykonywałby funkcje niemożliwe do
wykonania na szczeblu krajowym. Chodzi
np. o sytuacje, gdy jeden bank ma siedzibę
i swoje oddziały w różnych krajach. Wtedy
istotne byłoby, aby istniały odpowiednie
mechanizmy mediacji pomiędzy dwoma
niezależnymi systemami nadzoru. Taka
właśnie propozycja jest obecnie dyskutowana przez rządy państw UE.
W wielu krajach plan dofinansowania sektora bankowego nie spowodował zakładanego wzrostu akcji
kredytowych tych instytucji. Obecnie banki preferują inwestować w
bezpieczne instrumenty, niż ryzykować swoje środki poprzez udzielanie kredytów. Jakich instrumentów
może użyć polski rząd, aby nakłonić
bankowców do pożyczenia pieniędzy
przedsiębiorcom oraz zwykłym obywatelom?
Zacznę od tego, że na szczęście mamy daleko mniejsze problemy w naszym sektorze
bankowym niż niektóre kraje zachodnie,
takie jak USA , Wielka Brytania, Irlandia,
Belgia. Nie musimy więc podejmować tu
działań, jakie podjęły w tej sytuacji państwa
z większymi problemami. Dodam do tego,
że w Polsce toczy się fachowa dyskusja od-

Ostatnio głośny stał się temat ataków
inwestycyjnych zagranicznych banków na polską złotówkę. Czy możliwe jest zabezpieczenie naszego kraju
przed takimi atakami?
Przede wszystkim trzeba dowiedzieć się, o
co tak naprawdę chodzi. Ci, którzy twierdzą, że jest coś na rzeczy, powinni powiedzieć co dokładnie, a jeżeli rzeczywiście
maja podstawy, by twierdzić, że dochodziło
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Nie można ulegać przekonaniu, że każde
osłabienie złotego musi być rezultatem naruszenia
prawa - działają przecież siły rynkowe, a złoty osłabia się
z bardzo wysokiego poziomu z lipca 2008. Ponadto, nie tylko
złoty się osłabia, ale waluty wszystkich mniejszych krajów się
osłabiały. Zachęcałbym umiaru i opierania się na uprzednio
zweryfikowanych informacjach w dyskusji o przyczynie
osłabienia się złotego.

do przekroczenia prawa,
to niech zwrócą się do
prokuratury. Sprowadzanie działalności rynkowej
do działań przestępczych
jest grubą przesadą. Nie
można ulegać przekonaniu, że każde osłabienie
złotego musi być rezultatem naruszenia prawa
- działają przecież siły
rynkowe, a złoty osłabia
się z bardzo wysokiego
poziomu z lipca 2008.
Ponadto, nie tylko złoty
się osłabia, ale waluty
wszystkich mniejszych
krajów się osłabiały.
Zachęcałbym umiaru i
opierania się na uprzednio zweryfikowanych informacjach w dyskusji o
przyczynie osłabienia się
złotego.

Jakie instrumenty należałoby zastosować, aby ustabilizować kurs naszej
waluty?
Znam jeden instrument – należy przystąpić
do strefy euro. Kurs euro względem euro
nie podlega wahaniom. Fachowe raporty
mówią, że korzyści z posiadania przez Polskę euro byłyby większe niż koszty.
Czy polskie banki w odpowiedni sposób zarządzają ryzykiem?
Nie mogę tutaj wystawiać cenzurek. Z publicznie dostępnych informacji wynika, że
polski system bankowy jest zdrowy. Jesteśmy w zdecydowanie lepszej sytuacji niż
np. kraje nadbałtyckie, czy Ukraina.
Wywiad został przeprowadzony 4 marca
2009
Adam Adamiak
adam.adamiak@skninwestor.com
Paweł Burzyński
pawel.burzynski@skninwestor.com
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INFORMATYZACJA
RECEPTĄ NA
SUKCES?

W

ielkie kasyno w Las
Vegas. Ogromną popularnością cieszy się
tu loteria liczbowa Lucky Shots, w której co
tydzień można wygrać 1 000 000 USD.
Loterię organizuje spółka Fortunate & Co,
która obserwując rosnące zainteresowanie
grami liczbowymi, postanawia rozwinąć
działalność. Prezes spółki rozważa, w jaki
sposób rozszerzyć zasięg loterii i jak zdobyć nowych klientów. Po długim namyśle
decyduje się postawić na innowacyjność,
wykorzystać internet oraz elektroniczne
kanały sprzedaży. Ambitne plany obejmują pozyskanie nowych klientów nie tylko w
Stanach Zjednoczonych, lecz także za granicą, a nowe technologie mają być narzędziem do realizacji strategii globalnej ekspansji. Od czego zacząć? Co jest potrzebne,
aby przekształcić firmę o zasięgu lokalnym
w międzynarodowego dostawcę zakładów liczbowych? Jakie technologie należy
wdrożyć, aby odnieść sukces? Jak oszacować koszty i przeorganizować przedsiębiorstwo, aby sprostać wymogom rynku?
Nie jest to rzeczywista sytuacja ale przykład
zadania konkursowego, jakie postawili studentom informatyki i ekonomii eksperci z
Ernst & Young. Takie zadanie studenci roz-

wiązywali podczas
jednej z edycji programu Uniwersytet Ernst & Young,
realizowanego na
dziewięciu uczelniach w Polsce.
Ten i podobne mu
problemy są prawdziwym wyzwaniem w doradztwie
informatycznym a
ich rozwiązywanie
cenną
umiejętnością. Wszystkie
firmy chcące sprostać
dynamice
rozwoju rynku potrzebują nie tylko
zaawansowanych
technologii, lecz
przede wszystkim
wiedzy, jak skutecznie je wykorzystać. Rynek pracy jest
otwarty dla tych, którzy posiadają zdolność
łączenia wiedzy informatycznej z ekonomiczną. Należy więc umiejętność tę rozwijać. Najlepiej oczywiście w praktyce.
Uniwersytet Ernst & Young pokazuje
studentom, jakie zadania czekają ich po
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CZYM SĄ AKADEMICKIE INKUBATORY
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI?

A

podjęciu pracy. Pozwala też uzupełnić teoretyczną wiedzę o praktyczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw. W ramach
Uniwersytetu eksperci z Ernst & Young
prowadzą szereg wykładów, podczas których studenci zapoznają się z najnowszymi
trendami w dziedzinie zaawansowanych
technologii i dostosowują umiejętności zdobyte na uczelni do konkretnych sytuacji biznesowych.
Z początkiem marca rusza kolejna,
piąta już edycja programu Uniwersytet Ernst & Young. Biorą w niej
udział studenci z 9 uczelni: Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu, Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetów: Jagiellońskiego, Śląskiego i Warszawskiego oraz Politechnik:
Gdańskiej, Szczecińskiej, Śląskiej,
oraz Warszawskiej. Pod koniec maja
najlepsze zespoły z każdej z uczelni
spotkają się na uroczystym finale w
Warszawie. Będą walczyć o tytuł zwycięzców i nagrody. Wezmą też udział
w debacie na temat upowszechniania
nowych technologii w Polsce, wraz
z uznanymi autorytetami z tej dziedziny, ekspertami Ernst & Young,
praktykami z branży IT oraz dziennikarzami.
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kademickie
Inkubatory
Przedsiębiorczości (AIP) to
największy studencki projekt
ostatnich lat, realizowany
przez Fundację AIP z inicjatywy Studenckiego Forum BCC, mający na
celu zwiększenie zainteresowania przedsiębiorczością wśród polskiej młodzieży. AIP
są tworzone przy współpracy z najlepszymi
w kraju szkołami wyższymi, dzięki czemu
wykorzystują zarówno wiedzę reprezentowaną przez kadrę naukową danej uczelni,
jak i wiedzę praktyków gospodarczych skupionych w największej w Polsce organizacji
pracodawców Business Centre Club. Obecnie na najlepszych uczelniach w całej Polsce
działa 31 współpracujących ze sobą Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości.
To połączenie teorii i praktyki przekłada
się na sukces podmiotów uczestniczących
w projekcie. Jednocześnie działalność w
ramach inkubatora, który pomaga swoim
beneficjentom pokonać biurokratyczne bariery, przejść przez zawiłe procedury oraz
uniknąć licznych pułapek, umożliwia młodym przedsiębiorcom kontrolowane starcie z otaczającą ich rzeczywistością gospodarczą. Ideą inkubatora jest umożliwienie
młodym, kreatywnym i ambitnym ludziom
założenia własnej firmy przy minimalnych
nakładach finansowych, po to by po okresie
inkubacji mogli już samodzielnie funkcjonować w normalnych warunkach gospodarczych, wykorzystując zdobyte w inkubatorze doświadczenia oraz niezbędną wiedzę
do prowadzenia własnej firmy.

W pierwszych, najtrudniejszych, miesiącach funkcjonowania młody przedsiębiorca
zmuszony jest do przebrnięcia przez gąszcz obowiązków
formalnych, pociągających za
sobą znaczące koszty: opłata
rejestracyjna, składka na ubezpieczenie społeczne, wynajem
biura. Do tych wydatków,
często należy doliczyć koszty
związane z księgowością oraz
poradami prawnymi - łącznie
minimum 2600 zł.
Największą korzyścią dla beneficjentów projektu jest fakt, iż działając w
strukturach AIP jako pion inkubatora, nie
muszą zakładać działalności gospodarczej
i ponosić związanych z tym kosztów oraz
ryzyka.

DZIAŁALNOŚĆ AIP
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
są jednostkami organizacyjnymi Fundacji
AIP, tworzonymi przy współpracy ze szkołami wyższymi w całej Polsce. Udzielają one
pomocy działającym w ich obrębie podmiotom na mocy Regulaminu oraz Umowy z beneficjentem.
Osoba zainteresowana pomocą AIP powinna
na samym początku złożyć wniosek na stronie www.inkubatory.pl (można go wypełnić
dosłownie w 15 minut), a następnie umówić
się na spotkanie z Dyrektorem AIP i podpisaniem umowy o współpracę z fundacją. –na
tym kończą się procedury biurokratyczne.
Prawda, że proste?
W okresie inkubacji koszty związane z
Porównanie działalności gospodarczej
rozwojem firmy pokrywa w większości
z firmą w AIP:
Fundacja. Wysokość opłat pobieranych
Działalność gospodarcza
Firma w AIP
od osób działających na zasadzie pionu
Założenie firmy: 3-4 tyg.
Założenie firmy: 1 dzień
w inkubatorze jest ustalona z góry i wyKoszt rejestr. firmy: ok.200 PLN Koszt rejestr. firmy: ...
nosi 200 zł/mc, przy czym na wniosek
beneficjenta Dyrektor AIP może podjąć
ZUS: 280 PLN
ZUS : …
decyzję o częściowym lub całkowitym
Wynajęcie pomieszczenia
Wynajęcie pomieszczenia
zwolnieniu z opłat.
biurowego: ok.400 PLN
biurowego: …
Pomoc AIP jest udzielana maksymalnie
Prowadzenie księgowości
Prowadzenie księgowości
na okres dwóch lat, w którym to bene(do 20 dok/m-c): 150 PLN
(do 30 dok/m-c) …
ficjent rozwija swoją firmę i nabywa
Szkolenia: ok.1000 PLN
Szkolenia: …
umiejętności niezbędnych do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Porada prawna: 1h – 100 PLN
Porada prawna: …
Działalność inkubatora nastawiona jest
Promocja firmy: od 500 PLN - … Promocja firmy: …
na możliwość utworzenia firmy przez
Telefony, internet itp.: 250 PLN

Telefony, internet itp.: …

Suma = min. 2680 PLN

Suma = 200 PLN / miesiąc

beneficjenta w przyszłości, dlatego też AIP
pomaga zakładać jednoosobowe działalności
gospodarcze, spółki cywilne i spółki prawa
handlowego. Forma prawna jest zawsze dobierana pod względem wielkości prowadzonego przedsięwzięcia.
Osoba działająca w inkubatorze może w
każdej chwili opuścić inkubator, jednak nie
może w nim przebywać dłużej niż 2 lata.
Inkubatory w całym kraju pozostają w czynnym kontakcie z centralą Fundacji, która
wspiera, ale też nadzoruje rozwój poszczególnych inkubatorów. Fundacja sprawuje
nieustanną opiekę merytoryczną nad pracami inkubatorów, co zapewnia wysoką jakość
usług.
Jeśli nie boisz się wyzwań i masz pomysł na
własny biznes, ale jednocześnie chcesz zaoszczędzić wiele czasu oraz środków podczas
zakładania swojej pierwszej firmy, to działalność w ramach Akademickiego Inkubatora
Przedsiębiorczości jest właśnie dla Ciebie.
Nie czekaj, umów się na spotkanie!
Radosław Szwugier
radoslaw.szwugier@inkubatory.pl

Dane inkubatora: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi Ul. Kilińskiego 109, sala 11, 90-013 Łódź www.aiplodz.pl
Dane dyrektora:Radosław Szwugier e-mail: radoslaw.szwugier@inkubatory.pl
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GALA BIZNESU 2009

Celem organizowanego przedsięwzięcia jest promocja przedsiębiorczości
wśród młodych osób, a także tworzenie sprzyjającego klimatu dla
podejmowania nowych inicjatyw.

21 maja w Pałacu Poznańskich w Łodzi, odbędzie się już 3 edycja Gali Biznesu organizowana przez Studenckie Forum Business
Centre Club oraz Akademicki Inkubator
Przedsiębiorczości w Łodzi przy współpracy z SKN Inwestor. Poprzednie edycje
imprezy zakończyły się sporym sukcesem.
W związku z powyższym organizatorzy liczą na to, że w tym roku zainteresowanie
będzie jeszcze większe.
Głównym celem organizowanego przedsięwzięcia jest promocja przedsiębiorczości
wśród młodych osób, a także tworzenie
sprzyjającego klimatu dla podejmowania
nowych inicjatyw. Impreza adresowana

jest do wszystkich studentów wyższych
uczelni działających w naszym regionie.
Skierowana jest również do przedstawicieli
świata biznesu, władz, mediów oraz środowisk akademickich.
Podczas Gali Biznesu zostaną wręczone
statuetki, które są uwieńczeniem trwającego konkursu, mającego na celu zaprezentowanie osób i instytucji związanych
z rozwojem przedsiębiorczości w naszym
regionie.
Nominacje do poszczególnych kategorii
zostaną ogłoszone podczas oficjalnej konferencji prasowej, która odbędzie się dwa
tygodnie przed Galą Biznesu. Nad częścią

konkursową czuwać będzie kapituła złożona z przedstawicieli organizacji studenckich, działających w naszym regionie (samorządy studenckie wyższych uczelni, koła
naukowe, biura karier, studenckie organizacje międzynarodowe). Nad częścią merytoryczną całego projektu czuwa Business
Centre Club.
W tym roku każdy student może oddać
głos na swojego faworyta. Głosować można
od 20 kwietnia do 8 maja na stronie internetowej projektu www.galabiznesu.eu
Gorąco zapraszamy do głosowania!
Kacper Bąkczyk

W ubiegłym roku zwyciężyli:
Polityk roku

Krzysztof Kwiatkowski

Uczelnia roku

Uniwersytet Łódzki

Dziennikarz roku

Robert Sakowski

Młoda firma

VHB Sp. z o.o.

Firma wspierająca młodych
przedsiębiorców

Raiffeisen Bank

Firma roku

Dell

Instytucja promująca przedsiębiorczość

Bełchatowsko Kleszczowski Park
Przemysłowo Technologiczny

Zasługi dla rozwoju miasta

Final Four

Najważniejsza inwestycja roku

Dell

Osobowość środowiska naukowego

prof. zw. dr hab. Jan Gajda
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WSPOMNIENIA Z PROGRAMU
PRAKTYK LETNICH W MARS POLSKA
Patrząc z kilkumiesięcznej perspektywy nie mam wątpliwości,
że ubiegłoroczne wakacje były najbardziej inspirującym czasem
w moim życiu. W okresie od początku lipca do drugiego
tygodnia września brałem udział w Programie Praktyk Letnich
organizowanych przez MARS Polska.

REKRUTACJA
Wszystko zaczęło się w kwietniu zeszłego
roku kiedy zdecydowałem się aplikować
na praktyki w MARSie, zamieszczając na
stronie internetowej www.marskariera.pl
swoje CV i list motywacyjny. Jasność i prostota aplikacji, były dla mnie bardzo pozytywnym zaskoczniem. Kilka tygodni później otrzymałem telefoniczne zaproszenie
na rozmowę kwalifikacyjną w Warszawie.
Trzeci i ostatni etap rekrutacji - Assesment
Center, odbył się w siedzibie firmy w Kożuszkach Parcele (miejscowości znajdującej
się w dystansie godziny drogi samochodem
od Warszawy). W ciagu kilku intensywnie
spędzonych godzin brałem udział w grupowej pracy nad studium przypadku, poszukiwaniu faktów – indywidualnie rozwiązywanym casie o szeroko pojętej tematyce
biznesowej oraz rozmowie z managerem z
działu do którego aplikowałem. Tego dnia
po raz pierwszy poczułem specyficzny klimat panującym w świecie MARSa – nastawienie na ciągłe podejmowanie wyzwań
i otwartość na nowe pomysły.

PROJEKTY
W pierwszym tygodniu praktyk każdemu
z nas został przedstawiony projekt, nad
którym mieliśmy pracować przez następne dwa miesiące. Ich geneza wynikała
z rzeczywistych potrzeb biznesowych, a od
skutecznego rozwiązania zależało często
wiele istotnych z punktu widzenia całej firmy decyzji. Pracując w dziale Service and
Finance analizowałem opłacalność wdrożenia nowego systemu rozliczeń wydatków
służbowych na podstawie ofert zaprezentowanych przez potencjalnych kontrahentów. Efektem mojej pracy była końcowa
rekomendacja wygłoszona przed przedstawicielami zarządu i dalsze koordynowanie
prac nad wprowadzaniem nowej aplikacji.
Drugą częścią projektu było przygotowanie procedur przeprowadzania zamówień
w odpowiednich dla danego działu środowiskach oraz analiza sald kont wykorzystywanych przy tworzeniu zamówień i ich
realizacji. Zadania stojące przed pozostałymi praktykantami również były złożone,
a ich tematyka bardzo różnorodna.

WARUNKI I BENEFITY
W ubiegłorocznym Programie wzięło
udział trzynastu praktykantów. Poza atrakcyjnym wynagrodzeniem, firma zapewniła
nam zakwaterowanie w pobliskim hotelu
oraz transport do pracy. W bieżącym roku
praktykanci zostaną podzieleni na dwie
grupy w związku z przeniesieniem działów rynkowych do nowego, warszawskiego
biura w Złotych Tarasach. Tak jak wszyscy
współpracownicy MARSa, korzystać mogliśmy z szeregu pozapłacowych benefitów
– darmowy wstęp na siłownię, zajęcia jogi
i fitness, dostęp do aktualnej prasy i literatury biznesowej oraz prywatna opieka medyczna to tylko część z nich. Braliśmy też
udział w kilku całodniowych szkoleniach
m.in. z zarządzania projektami i konstruowania oraz prowadzenia prezentacji. Od
początku Programu bardzo widoczne było
to, że MARS stawia na rozwój naszych
kompetencji, widząc w tym bezpośrednie
przełożenie na sukces firmy.

MARS I JEGO KLIMAT
Praca nad poszczególnymi etapami projektów wymagała częstych konsultacji z współpracownikami. Nastawienie na współpracę z jakim codziennie się spotykałem było
jednym z kluczowych czynników wpływających na końcowy efekt mojej pracy.
W MARSie wierzy się, że budowanie bliskich relacji, otwartość i rodzinna atmosfera są podstawą sukcesu. To co wcześniej słyszałem o wyjątkowym klimacie
panującym w MARSowskim świecie szybko znalazło potwierdzenie w rzeczywistości. ‘Work-life balance’ jest tam jedną
z najważniejszych wartości, a przekonanie, że pozytywne nastawienie i uśmiech
powinny zawsze towarzyszyć rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów biznesowych jest powszechne, niezależnie
od działu i stanowiska zajmowanego
przez współpracownika.
Nad pracą każdego z praktykantów czuwał bezpośrednio Line Manager, z którym

podczas regularnych spotkań omawialiśmy bieżące problemy, weryfikowaliśmy
osiągnięcie założonych wcześniej celów
i wyznaczaliśmy następne etapy działania. Zarówno z jego strony jak i ze strony
współpracowników odpowiedzialnych za
Program Praktyk Letnich w Dziale Personalnym, mogliśmy liczyć na szczegółowe
feedbacki dotyczące naszej pracy – wartość płynąca z tych analiz była dla nas nie
do przecenienia.
PRAKTYKI TO NIE TYLKO PRACA
Wspólne imprezy, mecze piłki nożnej, turnieje pokera czy wyjścia na basen. Wszystko to i przede wszystkim dwa miesiące
spędzone pod jednym dachem, są drugim
czynnikiem, obok pracy nad własnym projektem, dzięki któremu Program Praktyk
Letnich w MARSie jest wyjątkowy. Organizowane przez nas imprezy integracyjne
dawały możliwość bliższego poznania pozostałych współpracowników, zaś zawody
sportowe firm branży FMCG, w których
nasza cała trzynastka wzięła udział, były
miłym sposobem na zacieśnienie więzi zespołowej. Prawie udało nam się wygrać!
DLACZEGO WARTO
Udział w Programie Praktyk Letnich
w MARS Polska wzbogacił mnie o szereg
nowych doświadczeń. W ciągu zaledwie
dwóch miesięcy zobaczyłem jak wygląda
praca projektowa w wielkiej międzynarodowej firmie, poznałem szereg inspirujących ludzi i znacząco poszerzyłem swoje
horyzonty. Dzięki praktykom w MARSie
jestem już dużo bliżej określenia swoich
zawodowych ambicji i planów. Perspektywa dalszej współpracy z MARSem? Jak
najbardziej tak!
Adam Adamiak
adam.adamiak@skninwestor.com
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FUNDUSZE HEDGINGOWE – SZTUKA
SPEKULACJI
W dobie dzisiejszego kryzysu finansowego, który

obecnie jest już również odczuwalny w sferze realnej
gospodarki - i nikt z pewnością nie jest w stanie
ocenić jego ostatecznego wpływu na światowe rynki
- bardzo trudno jest podejmować decyzje inwestycyjne.
Wyniki światowych giełd akcyjnych i towarowych
za okres ostatniego półtora roku prezentują się bardzo
niekorzystnie. Czy w takiej sytuacji rozwiązaniem może być
zwrot w stronę alternatywnych form inwestowania jakimi są
fundusze hedgingowe?

J

akie wyniki uzyskują zarządzający tych funduszuy zarówno w okresie hossy, jak i
bessy oraz jakie są możliwości
rozwoju funduszy hedgingowych w Polsce? Na te pytania
postaram się odpowiedzieć w niniejszym
artykule.
ISTOTA FUNDUSZY HEDGINGOWYCH
W odróżnieniu od tradycyjnych funduszy
inwestycyjnych, których działalność oraz
elementy polityki inwestycyjnej ściśle normowane są prawem, fundusze typu hedge
działają „na pograniczu” rynku regulowanego. Często rejestrowane są w tzw. rajach
podatkowych (w celu obniżenia kosztów
funkcjonowania) jako spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością, bądź spółki komandytowe. Pomimo to swoje siedziby mają
w najbardziej prestiżowych i znanych centrach finansowych na świecie: Nowy York,
Londyn, czy Hong Kong. Dodatkową cechą odróżniającą fundusze hedgingowe od
klasycznych funduszy inwestycyjnych jest
fakt, że te drugie zobligowane są prawnie
do ujawniania swoich sprawozdań finansowych oraz założeń dotyczących polityki
inwestycyjnej, czego nie można powiedzieć
o funduszach typu hedge. Powoduje to sto-

sunkowo niską transparentność, co z pewnością jest czynnikiem podwyższającym
ryzyko inwestycyjne. Zazwyczaj do danych
dotyczących portfeli aktywów jakie są w
posiadaniu danego funduszu mają dostęp
tylko główni inwestorzy (w szczególności
instytucjonalni) oraz firmy zajmujące się
doradztwem, czy opracowywaniem indeksów branżowych.
W swojej działalności fundusze hedgingowe wykorzystują cały wachlarz strategii inwestycyjnych. Co więcej, nie są one
ograniczone koniecznością stosowania
jednego wybranego podejścia przez cały
okres istnienia (jak to ma miejsce w przypadku funduszy inwestycyjnych), a mogą
dostosowywać strategie w odpowiedzi na
zmieniające się warunki na rynku. Z tego
właśnie powodu, celem zarządzającego jest
osiągnięcie jak najbardziej pozytywnej absolutnej stopy zwrotu, czyli stopy zwrotu
przy której ocenie nie bierze się pod uwagę
warunków rynkowych. Menedżer funduszu oceniany jest za wielkość stopy zwrotu
i jej stabilność w czasie. Dodatkową ważną
cechą odróżniającą fundusze hedgingowe
od inwestycyjnych jest procentowy udział
w zyskach ich menedżerów. Często zdarza
się również, że zarządzający są istotnymi
inwestorami w danym funduszu. Fakt ten
sprawia, że osoby te mają dodatkową silna
motywację do uzyskiwania jak najlepszych
wyników.
Jednak wyżej wymienione cechy pociągają za sobą pewne ograniczenia związane z
płynnością i dostępnością funduszy typu
hedge. Są one przeznaczone dla wąskiego
grona zamożnych inwestorów (często instytucjonalnych) – minimalna wpłata waha
się od kilkudziesięciu tysięcy do nawet kilkuset milionów dolarów. Dodatkowo wiele
krajów wprowadziło regulacje prawne dotyczące potencjalnych inwestorów, np. w

Stanach Zjednoczonych aby móc korzystać
z tej formy alternatywnego inwestowania
należy posiadać status Accredited Investor
lub Qualified Purchasers (odpowiednio
wysoki stan aktywów).
Inna niedogodność związana jest z ograniczoną płynnością. Z powodu dużego stopnia komplikacji wykorzystywanych strategii fundusze hedge posiadają bardzo często
bariery wejścia i wyjścia. Duża część z nich
ogranicza możliwość wchodzenia nowych
inwestorów tylko do fazy założycielskiej.
Natomiast wycofanie środków może być
możliwe np. raz na kwartał lub nawet (jeśli
fundusz posiada klauzulę lock-up) po upływie okresu 3-5 lat. Tego typu rozwiązania
wprowadzane są świadomie i znacznie
ułatwiają efektywne zarządzanie środkami
funduszu. Dzięki nim menedżerowie mogą
inwestować w aktywa o bardzo niskiej
płynności, bez konieczności utrzymywania
części środków niezaangażowanych w inwestycje (tzw. środki płynne), które przeznaczane są na wykup umarzanych jednostek inwestycyjnych, jak to ma miejsce w
klasycznych funduszach.
STRATEGIE INWESTYCYJNE
Podstawowym założeniem inwestycyjnym
funduszy hedge jest uzyskanie wysokiej i
stabilnej stopy zwrotu niezależnie od sytuacji rynkowej. Do tego celu wykorzystują
m.in. instrumenty niedostępne dla klasycznych towarzystw funduszy inwestycyjnych:
dźwignie finansową oraz krótką sprzedaż.
Obydwa instrumenty mogą być efektywnie
stosowane zarówno do spekulacji, jak i do
zabezpieczanie otwartych pozycji. Wykorzystanie lewarowania w procesie inwestycyjnym może przyjmować różne postacie:
•
instrumenty pochodne, które wymagają zabezpieczenia środków w postaci
depozytu lub premii, dzięki czemu można
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kontrolować znaczny pakiet instrumentów
bazowych za pomocą relatywnie niewielkich środków
• kredytowanie działalności inwestycyjnej
w bankach komercyjnych
• linia kredytowa zapewniana przez brokerów umożliwiająca np. prowadzenia transakcji na rynku walutowym przy depozycie
zabezpieczającym na poziomie 5-20%
Natomiast wykorzystanie krótkiej sprzedaży, choć może być dość ryzykowne (teoretycznie nieograniczone straty), jest niezwykle pomocne podczas budowy dobrze
zdywersyfikowanego portfela.
Posługując się klasyfikacją firmy Credit Suisse/Tremont można wyróżnić 10 podstawowych strategii inwestycyjnych stosowanych przez fundusze hedgingowe:
Equity market natural – polega na otworzeniu dwóch przeciwstawnych pozycji
(na rynku kasowym lub terminowym), których kwota jest do siebie bardzo zbliżona.
Zakupywane są niedowartościowywane,
a sprzedawane przewartościowane akcje
spółek z tego samego sektora o podobnym
profilu. Zarządzający dąży do uzyskania
neutralności na rynku.
Convertible arbitrage – typowa transakcja obejmuje zajęcie długiej pozycji w
obligacjach zamiennych na akcje oraz krótkiej (o takiej samej wartości) w akcjach danej spółki.
Fixed income arbitrage – zarządzający
wykorzystuje nieprawidłową wycenę instrumentów dłużnych (obligacji rządowych
lub korporacyjnych). Najczęściej spotykanym typem operacji jest otwarcie długiej
pozycji w obligacji rządowej oraz sprzedaż
kontraktu terminowego na nią. Konieczna jest dość wysoka dźwignia finansowa,
ponieważ wykorzystywane są
bardzo niewielkie różnice w
wycenie rzędu kilku lub
kilkunastu punktów bazowych. Jest to najbardziej skomplikowana
strategia stosowana
przez
fundusze
hedge.
Event driven strategia bazuje
na wykorzystywaniu zdarzeń
takich jak fuzje, przejęcia
lub reorganizacja dotyczące konkretnego
przedsiębiorstwa. Inwestycja
może rozpocząć
się już nawet, gdy
tylko pojawią się pogłoski o planowanych
zmianach w spółce. W
ramach tego podejścia
wyróżnia się dwie strategie:
risk (merger) arbitrage – po-
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lega na kupnie akcji spółki przejmowanej Long/short equity – najpopularniejszy
i krótkiej sprzedaży spółki przejmującej rodzaj strategii polegający na kupnie niedooraz distressed securities – kupno akcji wartościowanych oraz krótkiej sprzedaży
lub długów firmy zagrożonej upadłością, przewartościowanych akcji (najczęściej na
w której planowana jest restrukturyzacja bazie analizy fundamentalnej). Wynik jest
pozwalającą na dalszą działalność i dająca silnie uzależniony od odpowiedniego doboszansę na wzrost cen akcji.
ru oraz oszacowania faktycznej wartości weGlobal macro – zarządzający nie anali- wnętrznej danej spółki. Fundusze tego typu
zuje pojedynczych spółek, a całe klasy ak- cechują się stosunkowo wysoką zmiennością
tywów i regiony geograficzne. W portfelach wyników (choć niższą od zmienności rynku)
funduszy, oprócz akcji, znajdują się rów- oraz ulegającą częstym zmianom siły, a nanież waluty oraz instrumenty dłużne. W wet kierunku korelacji względem indeksów
strategii wykorzystywane są silne trendy giełdowych.
panujące na danym rynku (z tego powodu Managed futures – polega na inwestobardzo rzadko stosuje się
Wykres 1 Wyniki z inwestycji w poszczególne aktywa
zabezpieczone
500
MSCI World
pozycje). Fundusze stosująS&P500
400
ce to podejście
uznaje się za
T-BILLS
najbardziej
300
Hedge Fund
agresywne, ale
Index
są one również
w stanie wyge200
nerować najwyższą stopę
zwrotu.
100
2008-12-31
1993-12-31
Emerging
Źródło: Credit Suisse/Tremont, Opracowanie własne
markets
– kryterium
inwestycyjnym jest położenie geograficz- waniu w kontrakty terminowe, których
ne. Menedżer alokuje środki w krajach instrumentami bazowymi może być wiele
zaliczanych do grupy rynków wschodzą- różnych aktywów, np. indeksy giełdowe,
cych (słabo rozwiniętych o dużym poten- akcje, waluty, towary. Decyzja o tym czy
cjale wzrostowym). Tego typu fundusze warto otwierać pozycję i o jakim kierunku
charakteryzują się stosunkowo wysoką może być podejmowana na dwa sposoby:
zmiennością wyników spowodowaną niską systematyczny – sygnał generowany przez
kapitalizacją i płynnością rynków, w które systemem transakcyjny oparty o analizę
techniczną, model ekonometryczny lub
są zaangażowane.
matematyczny, dyskrecjonalny – zarządzający funduszu podejmuje decyzje
w oparciu o analizę fundamentalną.
Zazwyczaj stopy zwrotu funduszy
managed futures są ujemnie
skorelowane z rynkiem.
Dedicated
short
bias
– głównym założeniem strategii jest krótka sprzedaż
przewartościowanych akcji
w oparciu o analizę rynku. Wybór walorów może
bazować na informacjach
o pojawieniu się silnego
konkurenta w branży lub
słabych przyszłych wynikach danej spółki. Stopy
zwrotu
charakteryzują
się wysoką zmiennością i
bardzo silną ujemną korelacją z rynkiem.
Multi – strategy
– fundusz stosuje kilka z wymienionych
strategii starając się
uzyskać dodatnią stopę zwrotu w długim i
krótkim okresie. Niestety z
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tego powodu fundusz jest mało przejrzysty
oraz charakteryzuje się wysoką zmiennością wyników.
OCENA
EFEKTYWNOŚCI
Do oceny efektywności sektora funduszy
hedge zastosowany został indeks publikowany przez Credit Suisse/Tremont skupiający blisko 4 500 funduszy tego typu działających na całym świecie (obecnie istnieje
około 10 tys. funduszy hedgingowych). Należy jednak pamiętać, że zróżnicowanie
wyników poszczególnych instytucji wchodzących w skład całego indeksu może być
znaczne, a sam indeks jest próbą syntetycznego przedstawienia kondycji dla całego sektora. Firma Credit Suisse/Tremont
publikuje zarówno łączny indeks funduszy

typu hedge, jak również subindeksy dla
funduszy stosujących poszczególne strategie inwestycyjne.
Ponieważ charakterystyka oraz działalność
samych funduszy jest globalna, jako benchmark wybrany został indeks S&P 500 oraz
MSCI World będący miernikiem łącznej
światowej kondycji rynku akcji. Natomiast
na aktywo bezpieczne, reprezentujące rynek długu, wybrane zostały 52-tygodniwe
bony skarbowe emitowane przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych
(Treasury Bills). Wyniki inwestycyjne z
alokacji środków w poszczególne klasy aktywów za okres od początku 1994 do końca
2008 roku przedstawia Wykres 1. Już po
wstępnej analizie wykresu łatwo dojść do
wniosku, że fundusze hedge bardzo dobrze
poradziły sobie w okresie pęknięcia „bańki

internetowej”. Wydaje się, że w czasie, gdy
amerykańskie, jak i światowe rynki akcji
odnotowywały znaczące straty, fundusze
hedgingowe były w stanie tak dostosować
swoje strategie inwestycyjne, aby nie tylko
nie odnieść straty, ale wygenerować stabilne zyski. Jednak taka pozytywna sytuacja
nie powtórzyła się już podczas obecnej bessy, gdzie również szeroki indeks funduszy
typu hedge, podobnie jak indeksy akcyjne,
zaliczył znaczący spadek wartość (choć
niższy niż indeksy giełdowe). Aby dokonać
bardziej szczegółowej ocenę wyników oraz
profilu ryzyka poszczególnych funduszy
należy przeprowadzić analizę statyczną
stóp zwrotu. Do tego celu obliczone zostały charakterystyki dla miesięcznych stóp
zwrotu, a samo badanie podzielono na 3
okresy:

Tabela 1 Charakterystyki stóp zwrotu
Hedge
Fund
Index

Convertible
Arbitrage

Dedicated
Short
Bias

Emerging
Markets

Equity
Market
Neutral

Event
Driven

MultiStrategy

Fixed
Global Long/
Income Macro Short
ArbiEquity
trage

Managed
Futures

MSCI
World

S&P500

TBILLS

cakowity

2,51

1,22

-0,11

1,64

1,25

2,96

2,71

0,67

4,83

3,02

1,84

0,54

0,94

0,79

Hossa

2,54

1,17

-0,37

2,02

1,71

2,56

2,37

0,82

2,34

3,93

0,67

3,30

3,92

0,58

Bessa

-0,01

0,02

0,42

-0,13

-0,17

0,11

0,10

-0,08

0,74

-0,19

0,70

-0,64

-0,61

0,13

cakowity

0,01

0,00

0,00

0,01

0,01

0,01

0,01

0,00

0,01

0,01

0,01

0,00

0,00

0,00

Hossa

0,01

0,01

0,00

0,01

0,01

0,01

0,01

0,00

0,01

0,01

0,00

0,01

0,01

0,00

Bessa

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,01

-0,02

-0,01

0,00

cakowity

0,02

0,02

0,05

0,05

0,03

0,02

0,02

0,02

0,03

0,03

0,03

0,04

0,04

0,00

Hossa

0,02

0,01

0,05

0,05

0,01

0,02

0,02

0,01

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,00

Bessa

0,02

0,03

0,05

0,04

0,05

0,02

0,02

0,03

0,02

0,03

0,04

0,05

0,05

0,00

cakowity

0,02

0,02

0,03

0,03

0,03

0,01

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,03

0,03

0,00

Hossa

0,02

0,01

0,03

0,04

0,01

0,01

0,02

0,01

0,02

0,02

0,02

0,02

0,03

0,00

Bessa

0,02

0,03

0,04

0,03

0,05

0,01

0,01

0,02

0,02

0,02

0,03

0,04

0,04

0,00

cakowity

0,32

0,23

0,01

0,14

0,16

0,44

0,40

0,17

0,34

0,28

0,19

0,08

0,11

n.d.

Hossa

0,45

0,48

-0,06

0,21

0,92

0,63

0,54

0,43

0,31

0,46

0,14

0,38

0,39

n.d.

Bessa

0,00

0,03

0,14

-0,04

-0,02

0,11

0,10

-0,05

0,46

-0,12

0,27

-0,31

-0,28

n.d.

cakowity

0,24

0,08

-0,09

0,09

0,06

0,31

0,28

-0,01

0,33

0,24

0,13

0,00

0,04

n.d.

Hossa

0,42

0,25

-0,21

0,18

0,74

0,48

0,42

0,12

0,29

0,48

0,04

0,35

0,38

n.d.

Bessa

-0,13

-0,05

0,15

-0,13

-0,06

-0,01

-0,02

-0,14

0,43

-0,27

0,29

-0,47

-0,44

n.d.

cakowity

0,01

0,01

0,00

0,01

0,01

0,01

0,01

0,00

0,01

0,01

0,01

0,00

0,00

n.d.

Hossa

0,01

0,01

0,00

0,01

0,02

0,02

0,02

0,01

0,01

0,02

0,00

0,01

0,01

n.d.

Bessa

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,02

-0,01

0,01

-0,02

-0,01

n.d.

cakowity

-0,04

-0,02

-0,07

-0,07

-0,01

-0,02

-0,02

-0,02

-0,04

-0,03

-0,05

-0,07

-0,08

n.d.

Hossa

-0,02

-0,02

-0,07

-0,07

-0,01

-0,01

-0,01

-0,01

-0,04

-0,03

-0,05

-0,04

-0,04

n.d.

Bessa

-0,04

-0,04

-0,07

-0,07

-0,01

-0,03

-0,03

-0,06

-0,03

-0,05

-0,05

-0,09

-0,09

n.d.

cakowity

0,29

0,17

-0,83

0,56

0,18

0,25

0,24

0,13

0,18

0,43

-0,12

0,92

1,00

0,01

Hossa

0,35

0,09

-1,01

0,64

0,11

0,28

0,26

0,04

0,33

0,53

0,12

0,85

1,00

0,00

Bessa

0,22

0,23

-0,75

0,51

0,21

0,21

0,20

0,20

0,08

0,31

-0,34

0,97

1,00

0,00

cakowity

0,55

0,37

-0,73

0,52

0,24

0,61

0,54

0,33

0,26

0,63

-0,15

0,94

1,00

0,16

Hossa

0,52

0,24

-0,75

0,45

0,45

0,59

0,49

0,12

0,34

0,62

0,13

0,90

1,00

0,05

Bessa

0,58

0,42

-0,75

0,71

0,20

0,60

0,59

0,42

0,19

0,61

-0,48

0,97

1,00

-0,05

cakowity

0,58

0,41

-0,71

0,59

0,23

0,66

0,60

0,38

0,25

0,68

-0,09

1,00

0,94

0,10

Hossa

0,52

0,26

-0,75

0,55

0,43

0,64

0,55

0,13

0,29

0,66

0,21

1,00

0,90

-0,06

Bessa
0,67
0,48
-0,71
Źródło: Credit Suisse/Tremont, Opracowanie własne

0,77

0,18

0,67

0,67

0,49

0,29

0,70

-0,39

1,00

0,97

-0,08

Całkowita
stopa
zwrotu

Średnia

Odchylenie stand.
Semiodchylenie
stand.
Wsp. zysku
względnego
Zmodyfikowany
wsk.
Sharpe’a
M

2

VaR

β

Korelacja
z S&P500
Korelacja
z MSCI
World
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• Całkowity - od początku 1994 do końca
2008 roku (15 lat)
• Bessy – okres pęknięcia „bańki internetowej” (kwiecień 2000 do wrzesień 2003)
oraz obecny kryzys finansowy (październik
2007 do grudzień 2008)
• Hossy – hossa lat 90-tych oraz era dotcom’ów (styczeń 1994 do marzec 2000)
oraz ostatnia giełdowa hossa (październik
2003 do wrzesień 2007)
Jako miary zmienności zostały wybrane
odchylenie i semiodchylenie standardowe oraz współczynnik
zysku względnego (stosunek
średniej stopy zwrotu do
odchylenia standardowego), natomiast jako
miary wrażliwości
współczynnik
β
oraz współczynnik
korelacji
liniowej. Zastosowaną w analizie
miarą zagrożenia jest Value
at Risk (VaR),
a
miarami
efektywności
inwestycji skorygowanymi o
ryzyko są zmodyfikowany wskaźnik
Sharpe’a
(wykorzystujący
semiodchylenie) oraz
Modigliani & Modigliani (w skrócie M2). Wyniki
analizy zawarto w Tabel 1.
Ogólnie można przyjąć, że cały
sektor funduszy hedge, jak i
większość strategii przez nie wykorzystywanych cechuje się lepszymi wynikami oraz profilem ryzyka
niż rynki akcyjne. Tylko strategia
dedicated short bias odnotowała
w badanym łącznie okresie stratę.
Jednak z drugiej strony, należy podkreślić
fakt jej bardzo silnej i stabilnej ujemnej
korelacji z rynkiem zarówno w okresie bessy, jak i hossy. Aktywo o takich właściwościach jest bardzo cenne z punktu widzenia
klasycznej analizy portfelowej. Bardzo
dobrymi wynikami wyróżniają się strategie global macro oraz event driven. Pomimo, że ta pierwsza uważana jest za bardzo
agresywną (co świetnie odzwierciedla najwyższa całkowita stopa zwrotu) to jednak
charakteryzuje się również korzystną relacją zysku do ryzyka oraz stosunkowo słabą
korelacją z rynkiem akcji. Podkreślić należy również pozytywne wyniki podejścia
managed futures. Mimo że łączny rezultat może nie jest imponujący, to fundusze
tego typu zdają się przynosić stabilną stopę
zwrotu niezależnie od warunków rynkowych, przy rozsądnym poziomie prezentowanego ryzyka oraz rosnącej ujemnej
korelacji wraz z przechodzeniem rynków

akcji w fazę bessy.
Zdecydowanie rozczarowujące rezultaty z
działalności inwestycyjnej prezentuje natomiast podejście fixed income arbitrage,
którego łączna stopa za badany okres jest
niższa od stopy zwrotu wygenerowanej
przez bony skarbowe. Pomimo że fundusze tego typu faktycznie cechują się niską
zmiennością stóp zwrotu, to już inny, pierwotnie zakładany ich atut – bardzo niska
korelacja z rynkiem – nie wydaje się być

prawdziwy w świetle przedstawionych
wyników. Dodatkowo, przeświadczenie o
bardzo bezpiecznym charakterze tej strategii zostało już raz w historii funduszy typu
hedge silnie podważone. Podejście fixed
income arbitrage było jednym z podstawowych strategii stosowanych przez Long
– Term Capital Management – fundusz,
w którego skład zarządu wchodzili m.in.
nobliści M. Scholes oraz R. Merton, a który
spektakularnie upadł na skutek kryzysu finansowego w Rosji w 1998 roku.
FUNDUSZE HEDGINGOWE
W POLSCE
Główną przeszkodą stojącą na drodze
do utworzenia rodzimych funduszy typu
hedge (oprócz kwestii podatkowych oraz
kosztów ich powstania) są uwarunkowania prawne, a mianowicie ustawa o funduszach inwestycyjnych. Określa ona w
dość restrykcyjny sposób rodzaje aktywów,
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w jakie mogą inwestować krajowe FI, wyłączając z tej grupy w znacznej mierze instrumenty tak chętnie wykorzystywane
przez fundusze hedgingowe, jak np. kontrakty terminowe, czy opcje. Dodatkowo
stopień rozwoju nie tylko naszej giełdy, ale
również giełd w regionie (niska dostępność
i płynność zaawansowanych instrumentów
finansowych) w znacznej mierze odbiega
od tego w zachodniej części Europy oraz w
Stanach Zjednoczonych. Zawęża to liczbę
możliwych do zastosowania strategii inwestycyjnych.
Niemniej jednak, zgodną z polskimi
normami prawnymi formą są fundusze funduszy hedgingowych
(alokujące środki w jednostki
uczestnictwa oraz certyfikaty
inwestycyjne innych funduszy
hedge). Z tej właśnie formy
korzysta jedyny istniejący w
Polsce Fundusz typu hedge,
czyli Superfund TFI. Daje
on możliwość pośredniego
inwestowania w luksemburskie fundusze Quadriga
Superfund SICAV o różnych
profilach ryzyka, zarządzane
za pomocą strategii managed
futures. Jak pokazują wyniki za 2008 rok produkty oferowane przez Superfund wygenerowały
najwyższe stopy zwrotu
spośród dostępnych w
naszym kraju funduszy
(np. Superfund SFIO C
zarobił 62,05%). Jednak,
w czasie, gdy na światowych
rynkach akcji panowała hossa
w latach 2005 – 2007, rezultaty
uzyskiwane przez fundusze Superfund nie były już tak korzystne, np. w 2007 roku gdy większość
funduszy akcji mogła pochwalić się
wzrostem wyceny swoich jednostek o
ok. 10 – 15% (choć zróżnicowanie wyników
jest znaczne),to najlepszy fundusz z grona
produktów Superfund zarobił tylko 5,52%.
Pomimo to w najbliższych latach, zważywszy na stosunkowo ubogą ofertę krajowych
FI, należy spodziewać się rozwoju w Polsce
alternatywnych form inwestowania, włączając do tej grupy fundusze hedgingowe.
Należy podkreślić fakt, że fundusze typu
hedge nie są na pewno skierowane do każdego: często bardzo wysokie progi wejścia,
ryzykowne strategie inwestycyjne, niska
płynność oraz transparentność. Z drugiej
strony, biorąc pod uwagę ocenę efektywności inwestycyjnej oraz niską korelację
ze światowymi rynkami akcji, dla zaawansowanych uczestników rynku, fundusze
hedgingowe mogą stanowić świetną klasę
aktywów skutecznie dywersyfikujących
portfel inwestycyjny.
Piotr Grzeliński
piotr.grzelinski@skninwestor.com
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OD BERNARDA DO MADOFF’A
- HISTORIA PIRAMID FINANSOWYCH

TY DO MNIE, JA DO CIEBIE…
Mechanizm piramidy finansowej wydaje
się być zawsze bardzo prosty – obejmuje wypłaty dla odchodzących klientów
– powiększone oczywiście o fikcyjne zyski
– realizowane z wpłat nowych inwestorów.
Funkcjonowanie tego typu modelu uzależnione jest od stałego dopływu dużych ilości
kapitału i co ważniejsze, wcześniej czy później skazane jest na porażkę.
Wydawałoby się, że schemat
znany od wielu lat w pewnym momencie stanie

zienia. Pomysł miał się okazać przysłowiowym strzałem w dziesiątkę…
Przypadki opisane powyżej nie zraziły jednak potencjalnych naśladowców i przez
dziesiątki lat kolejni inwestorzy na własnej
skórze przekonywali się, co tak naprawdę
kryje się pod nazwą piramidy finansowej.

kilka innych szło w jej ślady. Madoff ściągał pieniądze także od społeczności żydowskiej, w której był mocno zakorzeniony.
Innymi słowy – okradał znajomych...
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA
Regularność i stabilność stanowiły znak
firmowy Madoff’a – w latach 1991-2008
odnotowywał zyski wynoszące od 7,3 do 18
procent rocznie. Niezwykle utalentowany
gracz? Od stycznia 1991 roku do października 2008 inwestorzy zarobili 488 proc.
więcej niż zyskał w analogicznym okresie
rynek akcji, mierzony indeksem S&P 500.
Geniusz? Największa miesięczna strata o
jakiej poinformował Madoff swoich klientów w latach 1991-2008 to -0,6 proc. A
może więc hochsztapler...?
Jako jedyny walkę z potencjalnym oszustwem prowadził Harry Markopolos.
Pierwsze starcie miało miejsce w 1999
roku, kiedy zgłosił swoje wątpliwości,
pracując wówczas dla firmy doradzającej
w inwestycjach Rampart Investment Management. Wysłał do SEC (Securities and
Exchange Commission) list, w którym zasugerował, iż Madoff oszukuje w sprawie
inwestycyjnych osiągnięć. Dwa lata później osobiście pojawił się w biurze komisji
nadzorującej rynek, aby jeszcze raz zwrócić
uwagę na niesłychaną stabilność wyników
inwestycyjnych BMIS. Pod koniec 2005
roku Harry Markopolos podjął trzecią próbę. Dostarczył SEC obszerny raport, w którym przedstawił działalność Madoff’a jako
prowadzony na gigantyczną skalę schemat
Ponziego. Komisja, która dopiero skończyła kontrolę w BMIS, zdecydowała się przeprowadzić kolejną. SEC nie dopatrzył się
w działalności Bernarda Madoffa znamion
piramidy finansowej...

HISTORIA LUBI SIĘ POWTARZAĆ
Bernard Madoff urodził się w rodzinie
żydowskiej w Nowym Jorku 29 kwietnia
1938 roku. Był jednym z założycieli i – co
warte podkreślenia – na początku lat 90.
pełnił
przez
trzy lata funkUS federal prosecutors seeking to recover
cję przewodniczącego rady
money from Bernard Madoff are making
nadzorczej
little distinction between assets held in
Nasdaq Stock
the name of the convicted former broker
Market. Prywatnie zapaand those belonging to his wife Ruth, who
lony filantrop
has not been charged with any crime.
– jego wszystFinancial Times March 2009
kie dotacje na
rzecz fundacji
wynoszą około
się na tyle czytelny, iż ewentualny pomy- 50 milionów USD.
słodawca wprowadzenia takiego procederu Nieskazitelny życiorys był kluczem do
nie znajdzie inwestorów, którzy omamieni „sukcesu”. Madoff ze swymi nienagannywysokimi zyskami będą gotowi zaryzyko- mi manierami i urokiem dżentelmena był
wać. A jednak...
ostatnią osobą, na którą mógłby paść cień
podejrzenia ze strony „szacownej klientePONZI SCHEME
li”. Wszystko zaczęło się w 1960 roku, kiePiramidy finansowe często nazywane są dy założył firmę Bernard L. Madoff Investzamiennie schematem Ponziego. Nie bez ment Securities LLC (BMIS).
przyczyny, gdyż to właśnie Charles Ponzi Stworzył wokół swojej działalności inwebył jednym z pierwszych (lata 20. ubiegłe- stycyjnej aurę ekskluzywności. Nie każdy
go wieku) i zarazem najbardziej znanym miał wstęp do jego elitarnego klubu – tyloszustem w dziejach USA. Obiecywał 50- ko wybrańcy mogli liczyć na obiecywane
procentowe zyski w 45 dni, zatem nie dziwi 15 procent rocznie. Wg Madoff’a idealny
fakt, że skusił wiele osób. Zwracając pie- klient to osoba, która „na wejściu” była
niądze powiększone o wysokie procenty, gotowa powierzyć mu 10 milionów USD.
stawał się bardziej wiarygodnym i przycią- Dostęp do firmy, oprócz funduszy hedgin- BERNIE I JEGO RODZINA
gał kolejnych klientów. W rzeczywistości gowych, mieli przede wszystkim zamożni Kluczowe stanowiska w firmie BMIS piato z ich pieniędzy spłacał odchodzących in- członkowie elitarnych klubów. Najważniej- stowali najbliżsi: brat Peter, synowie Anwestorów. Oszustwo wyszło na jaw, sprawą sza była rekomendacja – wystarczyło by drew i Mark oraz bratanica Shana. Będąc
zajęło się FBI, natomiast pomysłodawca jedna osoba zainwestowała swój kapitał, a dalekim od teorii spiskowych, warto zazostał skazany na 14 lat pozbawienia wolności.
The $50 billion fraud that federal authorities say Bernard L.
Przed Ponzim piramidę stworzył William F. Miller. Jego
Madoff perpetrated has been called the largest Ponzi
firma „Franklin Syndicate”
scheme in history. Though the magnitude, scale and
w 1899 roku obiecała inwedetails are different, Mr. Ponzi’s scheme and the fraud
storom 10 procent zysku tygodniowo. Po tym, jak zdethat Mr. Madoff has been charged with each reflect their
fraudował milion dolarów,
respective, super-heated financial eras.
został skazany na 10 lat więThe New York Times March 2009

Deal Kwiecień 2009

uważyć, iż w 2005 roku wcześniej wspo- mld USD, brytyjski HSBC Holdings 1 mld
mniana bratanica Shana wyszła za mąż za EUR, identycznie holenderski Fortis Bank
jednego z urzędników SEC - prawnika Eri- Netherlands, natomiast szwajcarski Union
ca Swansona...
Bancaire Privee stracił 1 mld USD.
Kluczem w ujawnieniu całej afery miała W piramidzie finansowej Bernarda
być podobno rodzinna kolacja. To właś- Madoff’a poważne straty zanotowały równie podczas jej trwania 10
grudnia 2008 roku, Bernerd
Tabela1 Największe straty
Madoff wyznał synom, iż jego
Firma
Rodzaj działaności
firma jest „jednym wielkim
Fairfield Greenwich Group
fundusze hedgingowe
oszustwem” i „gigantycznym
schematem Ponziego”, który
Kingate Management
fundusze hedgingowe
kosztował inwestorów 50 mld
Tremont Group Holdings
fundusze hedgingowe
USD. Zapewnił, że w ciągu tyBanco Santander
zarządzanie aktywami
godnia odda się w ręce władz.
Bank
Medici
zarządzanie aktywami
Ale synowie podobno nie czekali – sami zawiadomili FBI.
Fortis Bank Netherlands
bank
Union Bancaire Privee

zarządzanie aktywami

STRATY INWESTORÓW
Źródło:Opracowanie własne
Największe straty ponieśli
klienci jednego z wiodących
funduszy hedgingowych Fairfield Green- nież fundacje słynnego reżysera Stevena
wich, który stracił łącznie 7,5 mld dolarów. Spielberga oraz laureata pokojowej nagroTuż za nimi plasują się inwestorzy z Kin- dy Nobla Elie Wiesela. Wśród oszukanych
gate Management z inwestycjami rzędu jest także amerykański miliarder Mortimer
3,5 mld USD. Jako kolejny na liście znalazł Zuckerman – magnat rynku nieruchomosię brytyjski fundusz hedgingowy Tremont ści i właściciel dziennika „New York Daily
Capital z zaangażowaniem wynoszącym News”. Oprócz wcześniej wspomnianych
3,3 mld dol.
osób straty ponieśli ponadto: bejsbolista
Wśród banków największą stratę po- Sandy Koufax, biznesmen Arpad Busson,
niósł Banco Santander, który powierzył aktorzy Kelvin Bacon i John Malkovich,
Madoff’owi 2,33 mld EUR. Austriacki a także prawnik Bernarda Madoff’a – Iry
Bank Medici zainwestował łącznie 2,1 Sorkin.
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BERNIE – THE MOST HATED
MAN IN NY
Jest wiele niejasności w kwestii funkcjonowania piramidy finansowej utworzonej
przez Madoff’a. Czy możliwe jest wprowadzenie w życie tak gigantycznego schematu
Ponziego przez
jedną
osobę?
Czy
kluczowe
Strata (mln USD)
osoby w firmie,
7500
będące jednocześnie rodziną
3500
pomysłodawcy,
3300
mogły nie wie3100
dzieć o całym
2100
procederze? I w
końcu, czy oko1400
liczności zatrzy1080
mania Madoff’a
(wydanie go FBI
przez
synów)
nie są przypadkiem sprytnym wybiegiem
mającym chronić rodzinę (czyli wartości
w życiu każdego człowieka priorytetowej)
przed odpowiedzialnością? Choć pytania
nasuwają się same, a zagadki mnożą, całą
prawdę zna tylko jedna osoba na świecie... Minie wiele miesięcy, zanim świat
pozna odpowiedzi na kluczowe pytania
dotyczące piramidy finansowej Bernarda
Madoff’a.
Krzysztof Świeszczak
hristoff1@o2.pl
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INWESTOR PO GODZINACH
CZYLI BLACK WHITE
PARTY
W myśl znanego i jakże prawdziwego przysłowia: „Nie samą pracą człowiek żyje” powstał pomysł na zorganizowanie nietypowej imprezy. Podobne wydarzenia zawsze
są znakomitym pretekstem do zacieśnienia
więzi między członkami naszej organizacji
i pogłębienia procesu integracji. Tym razem jednak wodze fantazji zostały popuszczone i narodziła się idea nocy w klimacie
Black&White.
Początkowe założenia przewidywały białe
stroje dla pań i czarne dla panów. Po wielu
stanowczych protestach przedstawicielek

płci pięknej dress code został złagodzony.
Kolor biały i czarny nadal były obligatoryjne, lecz ich zestawienie pozostawiono
dowolności i wyobraźni imprezowiczów.
Zabawa odbyła się w listopadzie w klubie
Rezydencja w Łodzi. Miejsce nie zostało wybrane przypadkowo. Wystrój lokalu
doskonale wpisał się w klimat całego wydarzenia. Biało-czarna aranżacja wnętrza była świetnym tłem dla oryginalnych
strojów gości. Trzeba przyznać, że prawie wszyscy, z drobnymi, rzucającymi
się w oczy wyjątkami, zastosowali się do
obowiązujących reguł ubioru. Sprzedaż
wejściówek trwała trzy dni. Na początku
zainteresowanie imprezą było nikłe. Pomimo tych perturbacji, frekwencja przerosła

nasze najśmielsze oczekiwania. Klub pękał
w szwach. Być może wabikiem na przybyłe
tłumy okazały się atrakcje przygotowane
przez sponsorów. Przy wejściu na każdego
czekał darmowy drink, a przy barze zachęcające promocje i gadżety. Ciekawi ludzie
przysporzyli wielu okazji do interesujących
dyskusji, a znakomita muzyka porywała do
tańca i podgrzewała nadzwyczajną atmosferę. Parkiet zaczął pustoszeć dopiero w
godzinach porannych, co tylko potwierdza,
że zabawa dostarczyła wielu niezapomnianych wrażeń.
Szczególne podziękowania należą się Pawłowi Burzyńskiemu i Damianowi Kaźmierczakowi. To oni wzięli na swoje barki
cały trud organizacyjny. Między innymi

|

pozyskali sponsora, nawiązali współpracę
z klubem Rezydencja, a także zajęli się promocją i dystrybucją biletów. Bez wątpienia
dołożyli wszelkich starań, aby ten szczególny wieczór zapadł wszystkim obecnym
głęboko w pamięć.

KOLACJA WIGILIJNA
Tradycyjnie
5 grudnia 2008 w restauracji Tradycja w
Łodzi po raz trzeci odbyła się kolacja wigilijna. Aby „tradycji” stało się zadość, spotkanie swoją obecnością uświetnili goście,
którzy na co dzień wspierają działalność
SKN Inwestor. Mieliśmy wielką przyjemność gościć przedstawicieli kadry naukowej naszego wydziału, a także dyrektora
Gabinetu Wojewody pana Marcina Szmaję.
Podczas kolacji nie mogło zabraknąć Alumnów, członków obecnego Zarządu i Project
Team’u. Ci najbardziej aktywni i wyróżniający się swoim zaangażowaniem zostali
uhonorowani symbolicznym dyplomem,
który z pewnością zmobilizuje i zachęci do
podejmowania dalszych wysiłków podczas
realizacji nowych projektów. Naszym partnerom zostały wręczone podziękowania za
owocną współpracę w minionym roku. W
ten sposób kolejny sezon działalności został podsumowany.

STUDENT POTRAFI
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Wszelkie świąteczne konwenanse zostały
zachowane. Wszyscy obecni mogli delektować się wigilijnymi potrawami i dobrym
winem. Uroczysta i sympatyczna atmosfera towarzyszyła ciekawym rozmowom
przez cały wieczór. Miejmy
nadzieję, że ten wspaniały
zwyczaj będzie kultywowany tak długo, jak będzie istniała nasza organizacja.

tyce biznesowej odwiedził nasz wydział
pod koniec października 2008. Licznie
zgromadzeni studenci i wykładowcy mieli
okazję wysłuchać wykładu na tak popularny dziś temat, jakim jest kryzys finansowy.
Pan Gwiazdowski w obrazowy i zrozumiały
sposób przedstawił swój punkt widzenia.
Między innymi porównał obecne realia,
do tych z lat 30-tych XX wieku. Wyjaśnił,
z jaką siłą suma błędnych decyzji pojedynczych osób oddziaływuje na kształtowanie
się sytuacji makroekonomicznej. Za podstawowe przyczyny recesji podał błędne
założenia o przewidywalności ludzkiego
działania oraz wyparcie gospodarki realnej przez wirtualną gospodarkę pieniądza. Jako ekspert w dziedzinie podatków,
reprezentujący poglądy wolnorynkowe,
wielokrotnie nawiązywał do negatywnego
wpływu obecnego systemu podatkowego na rozwój polskich przedsiębiorstw.
Nasz gość udzielił wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie zadane pytania. Należy dodać, że styl retoryczny prelegenta,
obfitujący w zabawne anegdoty sprawił,
że przekazywane treści stały się bardziej
przystępne.
Spotkanie udało nam się zorganizować
dzięki współpracy z Fundacją Projekt

Wśród przyjaciół
Boże Narodzenie to nie tylko
czas spotkań z rodziną, ale
także z przyjaciółmi. Stąd
też w ostatni czwartek przed
tą oficjalną, odbyła się wigilia Project Team’u. Po raz
pierwszy wspólnie postanowiliśmy spotkać się w mniej
oficjalnej atmosferze, aby
poczuć magiczny nastrój
świąt. Frekwencja była stuprocentowa. Oczywiście, nie
mogło się obyć bez życzeń i
symbolicznego łamania się opłatkiem. Samodzielnie przygotowane, tradycyjne potrawy cieszyły oczy i podniebienia wszystkich zebranych. Pierogi, ciasta, pierniczki...
jednym
słowem
same smakołyki,
Celem uczestników było zainwestowanie wirtualnych
wśród których każ10 tyś złotych na rynku Forex za pomocą platformy
dy znalazł coś dla
transakcyjnej X-Trader i osiągnięcie jak najwyższej
siebie. Po kolacji
stopy zwrotu.
nastąpił moment
I miejsce
II miejsce
III miejsce
uroczystości, który
Wynik
60 236.58 PLN 46 279.22 PLN 43 914.10 PLN
zawsze
wzbudza
Stopa
zwrotu
502,37%
362,79%
339,14%
największe emocje.
Święty Mikołaj (a
Transakcje
43
43
145
może raczej Prezes) Przeciętny wolumen
0,95 lota
5,79 lota
1,4 lota
rozdał
prezenty.
Pozycje długie
21
23
62
Każdy przyniósł ze
Pozycje krótkie
22
20
83
sobą niespodziankę dla innej osoby.
Zysk na transkacje
1 168,29 PLN
843,70 PLN
233,89 PLN
Ustalony limit pieŹródłó: Opracowanie własne
niężny był - delikatnie mówiąc - niski,
co dało pole do popisu naszej wyobraźni i
Łódź. Patronat honorowy nad wydapomysłowości. Podarunek niejednokrotrzeniem objęli: Wojewoda Łódzki Jonie pozytywnie zaskoczył obdarowanego.
lanta Chełmińska, Rektor Uniwersytetu
Z pewnością w przyszłym
Łódzkiego prof. zw. Włodzimierz Nykiel
roku także uda nam się odeoraz Dziekan Wydziału Ekonomiczrwać na moment od ferworu
no – Socjologicznego prof. zw. dr hab.
świątecznych przygotowań i
Jan Gajda. Szczególne podziękowania
zasiąść wspólnie do wigilijkierujemy do dr Jarosława Marczaka
nego stołu.
i Igora Szlaskiego.

PANEL VIP
Dla tych, którzy bacznie
obserwują sytuację społeczno-gospodarczą w naszym
kraju, nazwisko Robert
Gwiadowski nie kryje żadnych tajemnic. Prawnik,
ekspert centrum im. Adama
Smitha, częsty gość programów telewizyjnych o tema-

FOREX GRA
Tegoroczna Forex Gra zagościła na naszej
uczelni jeszcze na długo przed jej rozpoczęciem. Naszym celem było dotarcie z
wiedzą o rynku Forex do tych, którzy po
raz pierwszy zetknęli się z tym pojęciem.
Zainteresowanie szkoleniami przekroczyło nasze najśmielsze oczekiwania. Przekonaliśmy się tym samym, że możliwości
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Sali T006 nawet z pomocą wszystkich
ławek z holu są niewspółmierne z liczbą
chętnych, którzy chcieli poznać arkana
inwestowania na największym i najpłynniejszym rynku świata. Szkolenia: „ABC
rynku forex”, „Analiza Techniczna” oraz
„Elementy zarządzania kapitałem” wyposażyły uczestników w wiedzę niezbędną do
podjęcia rywalizacji w konkursie, a było o
co walczyć. Główną nagrodą był laptop,
a dla całej dziesiątki finalistów DM XTB
przewidział płatne praktyki.
Dnia 12 listopada ruszyła V edycja Forex
Gry. Na uroczystym wykładzie inauguracyjnym gościliśmy pracowników Domu
Maklerskiego X-Trade Brokers - Pana
Jakuba Paturalskiego profesjonalnego
dealera oraz panią Monikę Charytonik
- Human Resources Manager. Pan Ja-

wyzwanie
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KWIECIEŃ MIESIĄCEM
INWESTYCJI 2009

Kwiecień Miesiącem Inwestycji 2009 to już piąta
edycja projektu realizowanego przez Organizację
Studencką PANEUROPA Akademii Ekonomicznej w
Katowicach.

W
kub podzielił się z nami swoją praktyczną
wiedzą z zakresu inwestowania na rynku
Forex, zaś Pani Monika przedstawiła ofertę praktyk. Od 13 listopada do 9 grudnia
225 uczestników gry zmagało się z nie (do
końca) przewidywalnym rynkiem , inwestując wirtualne 10 tyś złotych w kontrakty na waluty, towary, surowce i światowe
indeksy. Rankingi przewracały się do góry
nogami z tygodnia na tydzień, a z każdym
upływającym dniem gry napięcie rosło.
Zwycięzców poznaliśmy 10 grudnia, a Pani
Monika Charytonik – zaskakując nas mile
- wręczyła nagrody rzeczowe całej dziesiątce finalistów. Poznaliśmy także strategie najlepszej trójki uczestników, które
istotnie różniły się od siebie. Także w tym
roku Rynek Forex okazał się niezwykle
wymagającym rynkiem. Średnia stopa
zwrotu wszystkich uczestników ukształtowała się na poziomie -37%. Przy takiej
średniej wyniki zwycięzców tym bardziej
zasługują na szczególne uznanie.
Hanna Zdanowicz
hanna.zdanowicz@gmail.com
Piotr Kowalczyk
piotr.kowalczyk@skninwestor.com
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tym roku projekt obchodzi swój jubileusz,
stąd też organizatorzy
zadbali, by był wyjątkowy. Przyjmując za
cel promowanie wiedzy o rynkach finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem
Giełdy Papierów Wartościowych oraz rynku walutowego, stwarzają ku temu możliwość studentom z całej Polski.
Tegoroczna edycja przedsięwzięcia opiera
się na nieodzownie towarzyszącemu inwestowaniu zjawisku, a mianowicie na podejmowaniu ryzyka. O jego minimalizowaniu
decyduje rzetelna wiedza, umiejętności,
praktyka. Ich tajniki poznają osoby, które
zdecydują się wziąć udział w projekcie.
W tym roku, podobnie jak w poprzednio
realizowanych edycjach, nie może zabraknąć Ogólnopolskiej Internetowej Gry Inwestycyjnej dającej możliwość inwestowania wirtualnej kwoty pieniężnej na GPW
oraz na rynku Forex. Uczestnicy Gry mogą
wykorzystywać instrumenty takie jak: akcje, kontrakty CFD, waluty oraz towary, aby
osiągnąć jak najwyższą stopę zwrotu.
Udział w grze pozwala na podjęcie ryzyka
bez realnego ryzyka, umiejętności pomnażania kapitału oraz na uświadomieniu sobie, jak wiele możliwości lokowania środków daje obecnie rynek.
Co więcej, udział w Ogólnopolskiej Grze
Giełdowej stwarza okazję do zdobycia nagród, a w finale uczestnicy przystąpią do rywalizacji o laptopa oraz nagrody pieniężne.
Kolejnym elementem projektu są szkolenia
realizowane w bloku tematycznym podej-

mującym zagadnienie ryzyka. Rozbudowany cykl szkoleń jest odpowiedzią na cieszące się ogromną popularnością zeszłoroczne
warsztaty prowadzone przez fachowców.
Podobnie będzie i w tym roku, a wśród
prelegentów znajdą się specjaliści Michał
Wojciechowski i Grzegorz Zalewski.
Mając na uwadze ubiegłoroczne zainteresowanie wycieczką na Giełdę Papierów
Wartościowych, zdecydowaliśmy się powtórzyć ją podczas nadchodzącej, jubileuszowej edycji KMI. Jesteśmy przekonani,
że wizyta na GPW umożliwi studentom
spojrzenie na rynek kapitałowy z punktu
widzenia jego pracowników. Co więcej,
rozbudowaliśmy ten element o element
współzawodnictwa, pracy w grupie i ponoszenia realnego ryzyka podczas Magazone
Laser Games, jedynej w Polsce grze z wykorzystaniem laserów.
Zwieńczeniem projektu będzie debata
ekonomiczna z udziałem autorytetów
świata biznesu. Tematem tegorocznej debaty będzie kryzys w ujęciu historycznym:
czynniki wpływające na zachowania rynku, aktualna sytuacja oraz prognozowanie
o stanie gospodarki światowej.
Podczas akcji marketingowych spotkamy się na uczelniach w Poznaniu, Krakowie, Warszawie, Lublinie oraz w Łodzi. Cała akcja ma na celu rozbudzić w
polskich studentach pasję inwestowania. Zapraszamy na spotkanie z nami w
Twoim mieście oraz na stronie projektu:
www.kmi.paneuropa.eu.org
Joanna Morawiec
j.morawiec@paneuropa.eu.org
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FUZJE I PRZEJĘCIA
NA GPW W 2008 ROKU
Według Raportu o stanie sektora małych i
średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach
2006-2007 współczynnik przeżywalności
nowopowstałych firm wynosi ok. 67%. W świetle
istniejących turbulencji na rynku światowym
można się spodziewać, że w najbliższym czasie
wzrośnie liczba likwidowanych małych i średnich
przedsiębiorstw. Wielu właścicieli zastanawia się,
jakie działania podjąć, by ich firma przetrwała
ciężkie czasy, a ponieważ nie wynaleziono jeszcze
złotego środka, problem wciąż jest otwarty.

J

ednak zdaniem Michaela
Portera istnieją trzy potencjalnie skuteczne strategie,
które mogą zapewnić przewagę konkurencyjną, a tym
samym uchronić przed upadkiem. Są to: budowanie czołowej pozycji
pod względem kosztów, zróżnicowanie,
oraz koncentracja. Warunkiem pierwszej
procedury jest intensywne inwestowanie,
zastosowanie nowoczesnych technologii
a także ścisły nadzór nad kosztami. Z kolei zróżnicowanie wymaga poniesienia
wysokich nakładów na marketing, zdobycia czołowej pozycji firmy w dziedzinie
techniki oraz silnej, często długoletniej
pozycji w danym sektorze gospodarczym.
Trzecia ze strategii narzuca konieczność
skoncentrowania się na określonej grupie
nabywców, na określonym produkcie lub
na rynku geograficznym. Powstaje pytanie,
czy teoria Portera jest dla przedsiębiorstw
nowością, czy też może istnieje w praktyce
gospodarczej już od wielu lat, a jeśli tak, to
w jakiej postaci i z jakim rezultatem.
Okazuje się, że do jednego z najpopularniejszych w ostatnich czasach sposobu przeżycia na rynku należy proces łączenia przedsiębiorstw. Zwykle przebiega on na drodze
kapitałowej, zazwyczaj poprzez nabycie
przez jedną spółkę akcji lub udziałów innej
jednostki, w ilości umożliwiającej sprawowanie jednolitego kierownictwa. Podział
na fuzje i przejęcia jest w dużej mierze
umowny, gdyż biorąc pod uwagę wielkość i
różnorodność trudno jest wskazać dokładnie granice pomiędzy nimi; określić, na ile
decyzja jest dobrowolna, a na ile wymuszona. W przypadku przejęć transfer kontroli
jest jednoznaczny, jednakże w przypadku fuzji wachlarz możliwości znacznie się
rozszerza. Jako zasadniczą różnicę między
tymi procesami wskazuje się utratę osobo-

wości prawnej przez przynajmniej jeden z
podmiotów biorących udział w fuzji. Często zdarza się, że połączenie ma początkowo charakter przejęcia, by ostatecznie doprowadzić do pełnej integracji i zakończyć
się fuzją.
Proces połączenia podmiotów przebiega
różnorodnie, jednak można wyróżnić w
nim trzy fazy, pojawiające się w każdym
z nich. Wybór fuzji i przejęć jako metody
rozwoju implikuje określone konsekwencje (jak choćby prawne), a ich znajomość
jest jednym z czynników powodzenia
transakcji. Proces połączenia należy poprzedzić wszechstronnymi analizami,
zaczynając od przeanalizowania szans i
zagrożeń. W większości przypadków udany mariaż jest konsekwencją drobiazgowych przygotowań, dużych kosztów oraz
znacznych nakładów czasu. Nadrzędnym
zadaniem jest stworzenie profilu idealnej firmy, spełniającej ustalone warunki.
Można zatem powiedzieć, że pierwsza faza,
nazywana etapem przed nabyciem, ma na
celu pozyskanie wiedzy poznawczej i stworzenie odpowiedniego gruntu pod mariaż
podmiotów. Dla wielu osób odpowiednio
dokładne przygotowanie się do procesu łączenia nie jest istotne, ważniejsze są jego
skutki i potencjalne zyski. Jednak mariaż
podmiotów jest skomplikowany, a sam
jego przebieg trudny do przewidzenia. Projektując schemat fuzji lub nabycia, należy
brać pod uwagę zmiany, które będą widoczne we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy. Szacuje się, że tylko jedna
na pięć transakcji kończy się sukcesem, a
większość niepowodzeń wynika właśnie z
nieodpowiedniego przygotowania.
Faza negocjacji rozpoczyna się rozmowami
z zarządem, kluczowymi akcjonariuszami,
reprezentantami pracowników, instytucjami mającymi sfinansować operację a tak-

że urzędami, wydającymi pozwolenie na
dokonanie transakcji, w zakresie wyceny,
sposobów finansowania, kwestii podatkowych, ewentualnych zobowiązań socjalnych i inwestycyjnych. Podpisanie umowy
nie kończy tego etapu, bowiem proces połączenia jest długotrwały i wymaga wielu
czynności, m.in. odpowiedniego przygotowania pracowników, ustalenia strategii czy
dokonania zmian w ewidencji statystycznej
i podatkowej.
Ostatnia faza procesu połączenia to integracja. Uważa się, że ten etap decyduje o
sukcesie całego przedsięwzięcia, a jego niedocenianie powoduje szybkie i negatywne
efekty. Upraszczając, integracja polega na
wprowadzeniu zmian we wszystkich dziedzinach działalności funkcjonalnej, struktur organizacyjnych oraz systemów i kultur
łączących się organizacji w celu ułatwienia
ich połączenia w całość. Dla powodzenia
mariażu niezwykle istotne jest wzięcie
pod uwagę czynników psychologicznych,
kulturowych i behawioralnych, ale przede
wszystkim prowadzenie systematycznej
kontroli i uporządkowanej ewaluacji efektów.
Tak wygląda to w teorii. A jak przedstawia
się praktyka? Gorączka mariaży ogarnęła
w 2008 roku także Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie – tylko pięćdziesiąt spółek giełdowych planowało dokonać
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mariażu aż na 2,8
mld zł, a ogólna
kwota oscylowała
wokół 13,6 mld zł,
jednak jak wiadomo część informacji celowo została
zatajona w obawie
przed konkurencją. Z niepotwierdzonych
źródeł
wynika, że chęć
mariażu zadeklarowało 130 spółek
notowanych
na
GPW, a co ciekawsze, znaczna część
połączeń dotyczyła podmiotów zagranicznych. Ożywienie na rynku
fuzji i przejęć to
efekt kilku czynników. Spadki cen
akcji, jakie miały
miejsce w ostatnim roku urealniły wyceny wielu
spółek, co znacznie zwiększyło ich
atrakcyjność jako
potencjalnych celów przejęć. Poza
tym wiele przedsiębiorstw nastawiło się na osiągnięcie szybkich efektów strategii rozwoju,
a właśnie przez połączenie można osiągnąć
ten efekt i wyprzedzić innych inwestorów
giełdowych, którzy przeznaczyli środki na
inwestycje. Jednocześnie głównie poprzez
łączenie sił niektóre spółki mogą szukać
szansy na umocnienie pozycji lub przetrwanie na rynku w obliczu kryzysu finansowego.
Ranking największych mariaży 2008 roku
otwiera przejęcie przez PKN Orlen, KGHM,
PGE i Węglokoks spółki Polkomtel. Wartość transakcji szacuje się na 2 986 mln zł,
a cała historia zaczęła się już w 2005 roku,
gdy grupa funduszy private equity kupiła
duńskiego operatora telekomunikacyjnego
TDC. Ponieważ nowi właściciele nie byli
zainteresowani pakietem mniejszościowym w polskim Polkomtelu, postanowili
odsprzedaż udziały pozostałym akcjonariuszom, dzięki czemu PKN Orlen, KGHM,
PGE i Węglokoks kontrolowałyby ponad
75% akcji spółki z branży telekomunikacyjnej. Jednakże brytyjska grupa Vodafone
miała inne plany. Jej celem był cały pakiet
akcji, czego konsekwencją było zablokowanie transakcji i skierowanie sprawy
do trybunału arbitrażowego w Wiedniu.
Potyczka trwała 2,5 roku i zakończyła się
nieoficjalnym porozumieniem Vodafone z
polskimi udziałowcami. Na mocy zawartego konsensusu udziały w spółce Polkomtel

po odkupieniu przez PKN Orlen, KGHM,
PGE i Węglokoks od TDC zostaną odsprzedane brytyjskiej grupie.
Na uwagę zasługuje także mariaż GE Money Banku oraz Banku BPH i BPH TFI.
Pierwotnie plany były inne, gdyż Bank
PKO S. A. chciał całkowicie wchłonąć BPH,
co zostało skutecznie zablokowane przez
wymuszenie na UniCredit przez polski
rząd wydzielenia brandu z milionem rachunków i trzema tysiącami pracowników. Marka
BPH stanowiła taką potęgę, że
GE Money Bank za 66% akcji
mini-BPH zapłacił 2,1 mld zł.
Przejęcie Prokomu jest uważane
za największą prywatną transakcję polskich przedsiębiorstw.
Paradoksalne w tym procesie
jest to, że spółka dominująca
została przejęta przez swoją
spółkę zależną, jaką było Asseco. Jej właściciel, Adam Góral,
zabezpieczył się w ten sposób
przed wrogim przejęciem ze
strony kogoś trzeciego, a tym
samym przejął kontrolę nad
całą grupą. Cała przyjemność
kosztowała go 2 053 mln zł.
Królem przejęć w 2008 roku
został William Carrey, który
dokonał aż trzech skutecznych
mariaży. Pierwszy dotyczył porozumienia z Parliament Group
w sprawie kupna 85% ich akcji
(transakcja opiewała na 668
mln zł), kolejny pakietu kontrolnego dystrybutora ekskluzywnych alkoholi Whitehall
(575 mln zł), a ostatni 42%
akcji Russian Alcohol Group
(380 mln zł). Trwające niespełna rok zakupy CEDC zapewniły spółce 10% udziału w
rynku, a to – jak deklaruje William Carrey
– dopiero początek.
Połączenie przedsiębiorstw może być skutecznym sposobem wyeliminowania konkurencji, o czym świadczy przypadek przejęcia przez Dalkia Polska grupy Praterm
za kwotę 508 mln zł. Spółka stanowiła
dla Francuzów łakomy kąsek, nie tylko ze
względu na dobre zarządzanie, ale również
terytorialne uzupełnienie zakresu działania Dalkii. Sam sposób przejęcia grupy jest
bardzo ciekawy, gdyż Francuzi pod koniec
2007 roku zebrali niewielki (1,5%) pakiet
akcji i ogłosili wezwanie do sprzedaży pozostałych papierów wartościowych. W tym
miejscu należy podkreślić, że akcjonariat
grupy Praterm był rozproszony, oferta
Dalkii kusząca, a ceny papierów wartościowych na rynku spadały. Nic więc dziwnego,
że na wezwanie odpowiedzieli akcjonariusze posiadający aż 96,4% akcji firmy.
Warto przytoczyć ciekawy przypadek podwójnej transakcji, na której głównymi
wygranymi są na razie inwestorzy giełdowi. Naturalnie mowa o połączeniu spółek
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Hoop i Kofoli, szacowanym na 200 mln zł,
a następnie przejęciu Kofoli-Hoop przez
Enterprise Investors za 480 mln zł. Inwestorzy giełdowi nie tylko uchronili się
przed skutkami amerykańskiego krachu
systemu finansowego, ale zarobili na akcjach ok. 40%.
Na sam koniec historia rodem z amerykańskiego parkietu. W maju 2008 r. zarząd Vi-

stuli & Wólczanki niespodziewanie ogłosił
chęć zakupu 66% akcji spółki Kruk, oferując bardzo atrakcyjną cenę (24,50 zł za
akcję). Wrogie przejęcie doszło do skutku
(200 mln zł), ale Wojciech Kruk „uciekł do
przodu”, bowiem nabył 5% udziałów w Vistuli & Wólczance, a kolejne 5% kupił Jerzy
Mazgaj, właściciel sieci sklepów Almy Market, co dało im władzę nad spółką. Prawdziwe w tym przypadku wydaje się przysłowie
”ten się śmieje, kto śmieje ostatni”.
To tylko niektóre przykłady mariaży na
GPW w 2008 roku, jednakże na uwagę zasługują także inne, jak choćby zakup przez
TVN udziałów w platformie „n” za kwotę
niemal 400 mln zł czy też przejęcie przez
Mercor hiszpańskiej Teresy za 120 mln zł.
Kwoty wydane na połączenia podmiotów
są ogromne, wobec czego można pokusić
się o stwierdzenie, że rok 2008 był rokiem
boomu na fuzje i przejęcia. Kolejne miesiące pokażą, czy te posunięcia wzmocnią
pozycję na rynku biorących w nich udział
przedsiębiorstw i czy uchronią przed skutkami kryzysu finansowego.
Marika Ziemba
marika33@o2.pl.
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OPCJE WALUTOWE. KULISY GRY
W WALUTOWĄ RULETKĘ

„Opcje z piekła rodem” epatują nagłówki większości polskich dzienników,
zaś eksperci na szklanym ekranie co rusz prześcigają się w szacunkach strat,
jakie poniosły rodzime firmy angażując się w ryzykowne kontrakty opcyjne.

A

by zorientować się w skali
zjawiska oraz zdać sobie
sprawę z powagi problemu
jaki stoi przed polskimi
firmami, wystarczy zajrzeć
na jeden z poważnych
internetowych serwisów informacyjnych.
Donosi on: „nawet 200 mld zł mogły
stracić polskie przedsiębiorstwa na opcjach
walutowych”. Tak duże straty prognozuje
Stowarzyszenie na rzecz Obrony Polskich
Przedsiębiorstw.
Również
Komisja
Nadzoru Finansowego wycenia negatywne
zaangażowanie firm, choć podaje niżą
sumę, bo - „jedynie” 15 mld zł. Bez względu
na to, czy rzeczywiste starty wyniosą 1/6
polskiego PKB, czy osiągną „tylko” poziom
dziury budżetowej, obecna sytuacja jest
ogromnym wyzwaniem, zarówno dla

początkowymi zyskami, jakie przynoszą im
zawarte umowy, zaczynają masowo zawierać
„zakłady walutowe”. Wszystko idzie po
myśli rodzimych biznesmenów. Jesienią
2008 roku trend na rynku walutowym
ulega gwałtownemu odwróceniu. Każdy
kolejny dzień przynosi informacje o
osłabieniu złotego. Euro kosztuje 3,56
zł. Półtora miesiąca później już prawie
4,20 zł. Kolejny miesiąc przynosi wycenę
unijnej waluty na ponad 4,50 zł, aby w
połowie lutego osiągnąć szczyt na poziomie
4,93 zł. Z każdym osłabieniem złotówki na
biurkach polskich przedsiębiorców wzmaga
się dźwięk dzwoniących telefonów. Banki
każą uzupełniać depozyty zabezpieczające.
Kiedy przedsiębiorcy orientują się, że
biorą udział w wielkiej grze w walutowym
kasynie, jest już za późno.
OPCJE,
FUTURESY,
FORWARDY…
Słony
rachunek,
który
został
wystawiony polskim
przedsiębiorstwom,
jest
wynikiem
s p e c y f i k i
instrumentów
pochodnych. Warto
zatem
zrozumieć
mechanizm
ich
funkcjonowania
oraz
specyficzny
charakter
tego
rynku. Instrument
pochodny to taki produkt, którego wartość
uzależniona jest od innego instrumentu
(aktywa) zwanego bazowym, którym
może być przykładowo kurs waluty,
wielkość indeksu czy wartość akcji. W
praktyce daje to niemal nieograniczone
możliwości tworzenia takich produktów.
Charakterystyczną cechą instrumentów
pochodnych jest możliwość zarabiania
zarówno na spadkach jak i wzrostach
aktywów bazowych, co uniezależnia
osiągany zysk od stanu koniunktury
gospodarczej.
Jednak
prawdziwą
„rewolucją” jest dźwignia finansowa, która
powoduje zwielokrotnienie rezultatów
podejmowanych decyzji. Co to oznacza?
Przykładowo, przy dźwigni finansowej 1:10
zmiana wartości aktywa bazowego o 1%

przy dźwigni
finansowej 1:10
zmiana wartości
aktywa bazowego
o 1% powoduje
zmianę wartości
instrumentu
pochodnego
o 10%.
polskich przedsiębiorstw, jak i dla sektora
finansowego oraz rządu.
JAK TO WSZYSTKO SIĘ ZACZĘŁO…
Chcąc zrozumieć genezę problemu,
musimy cofnąć się w czasie... Wiosna 2008
roku. Złoty od dłuższego czasu umacnia
się na rynku walutowym. Większość
międzynarodowych instytucji finansowych
zapowiada dalsze wzmocnienie polskiej
waluty. Eksporterzy ponoszą coraz
większe straty w skutek niekorzystnych
kursów wymiany. Szukają sposobów
zabezpieczenia
swoich
dochodów.
Z rozwiązaniem przychodzą polskie banki
proponując tak zwane „zerokosztowe”
opcje walutowe. Przedsiębiorcy skuszeni
zapewnieniami o braku ryzyka oraz

powoduje zmianę wartości instrumentu
pochodnego o 10%. Rzeczywiste wielkości
dźwigni finansowych mogą dochodzić
nawet do 1:200. Nie dziwi więc fakt, że choć
instrumenty pochodne zostały stworzone z
myślą o zabezpieczeniu przed ryzykiem,
szybko zyskały znaczną popularność wśród
spekulantów nastawionych na duży i szybki
zysk.
HEDGING, CZYLI KILKA SŁÓW
O RYZYKU
Idea stojąca za stworzeniem instrumentów
pochodnych była prosta — chęć
wyeliminowania ryzyka towarzyszącego
codziennej
działalności
podmiotów
gospodarczych. Można wyobrazić sobie
polskiego eksportera, który sprzeda swój
produkt do krajów UE i otrzyma zapłatę 1
mln euro za 3 miesiące, jednak ze względu
na chwiejny kurs walutowy nie wie tak
naprawdę czy ten milion euro w momencie
zapłaty będzie wart 3 mln zł czy może
4,5 mln zł. Nasz przedsiębiorca może
liczyć na łut szczęścia i biernie czekać na
zmianę kursu lub zabezpieczyć się przed
ryzykiem poprzez odpowiednie transakcje
na rynku instrumentów pochodnych.
Jeżeli zdecyduje się działać ma do
wyboru szeroką gamę produktów, które
umożliwiają zabezpieczenie się przed
ryzykiem. Może wykupić „ubezpieczenie”,
które zagwarantuje, że kurs euro nie
będzie niższy niż przykładowo 4 zł.
Ubezpieczeniem tym jest kupno opcji
sprzedaży określonej ilości waluty (aktywa
bazowego) po cenie 4 zł. Jednak za takie
prawo musi zapłacić drugiej stronie
pewną cenę – premię. Jeżeli cena ta jest
dla naszego przedsiębiorcy za wysoka,
to może on ustalić kurs na „sztywnym”
poziomie. Dokonuje się tego za pomocą
zawarcia kontraktu forward, który
zobowiązuje obydwie strony do transakcji
kupna-sprzedaży waluty po z góry
ustalonym kursie. Wybierając taką formę
zabezpieczenia przedsiębiorca ponosi
koszty transakcyjne, które w praktyce
są znacząco niższe od premii opcyjnej.
Możliwe jest również stworzenie bardziej
zaawansowanej strategii zabezpieczającej
za pomocą kombinacji wielu różnych
instrumentów
pochodnych.
Jednak
podstawowa zasada pozostaje niezmienna.
Pozycja w instrumencie zabezpieczającym
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Wykres 1Tempo zmian kursów walut (2007-01-02=100)
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musi być przeciwstawna oraz adekwatna
do pozycji w aktywie bazowym. W innym
przypadku
strategia
zabezpieczająca
przestaje spełniać swoje zadanie.

klientom „zerokosztowe” opcje? Wątpliwy
jest sens oferowania instrumentów
spekulacyjnych małym i średnim firmom,
bo, bez wątpienia, asymetryczne opcje
są
instrumentami
spekulacyjnymi.
WIELKI SPISEK I KAPITALIŚCI ZZA Bankowcy
pełnią
rolę
zaufanych
OCEANU, CZYLI POSZUKIWANIA doradców finansowych, którzy powinni
WINNEGO
dbać o dobro swoich klientów. Skoro
Gdy tylko na jaw wyszła skala problemu, polskie banki pośredniczyły w sprzedaży,
zaczęło się poszukiwanie winnego. Na nasuwa się pytanie: kto zarobił na
pierwszy ogień poszły banki, które w opcjach? Wystawcami tych instrumentów
oczywisty sposób stały się pierwszym były amerykańskie banki inwestycyjne.
podejrzanym. Wkrótce w gazetach Warto zauważyć, że banki te mogą
mogliśmy
przeczytać
„spowiedzi” jednocześnie wpływać na rynek walutowy
skruszonych traderów, którzy opowiadali poprzez publikowanie analiz i raportów.
W
oficjalnych
oświadczeniach
instytucje
te
Wątpliwy jest
zapewniają,
że
sens oferowania
dochowały wszelkich
instrumentów
standardów podczas
publikacji
swoich
spekulacyjnych
analiz, i że są
małym i średnim
one
obiektywną
firmom, bo,
oceną rzeczywistej
sytuacji. Jednak, jak
bez wątpienia,
wszędzie tam gdzie
asymetryczne opcje
jedna organizacja
są instrumentami
jednocześnie
wpływa na rynek
spekulacyjnymi.
oraz
na
nim
gra,
rodzą
się
jak banki nakazały im sprzedaż opcji swoim podejrzenia o zachowanie bezstronności,
klientom oraz wtórujące im opowieści bez względu na to czy są one zasadne czy
pokrzywdzonych przedsiębiorców, którzy nie. Wreszcie polscy przedsiębiorcy...
bezgranicznie zaufali bankom. Banki Zapewne część z poszkodowanych firm
natychmiast zareagowały oświadczeniami, bardzo dobrze zdawała sobie sprawę
w których zapewniły, że przy sprzedaży z grożącego im ryzyka. Jednak wiele
instrumentów zostały dochowane wszelkie z nich nie posiadało żadnej wiedzy
standardy i klienci zostali poinformowani oraz
doświadczenia
dotyczącego
o ryzyku. Warto bliżej przyjrzeć się instrumentów pochodnych. Czy są
argumentom każdej ze stron. Banki więc jedynie bezbronnymi ofiarami
oskarżane o spowodowanie kryzysu, krwiożerczych korporacji finansowych?
są tak naprawdę jedynie pośrednikami A może wystarczyłby zdrowy rozsądek,
w sprzedaży instrumentów, nie zaś ich aby uniknąć kłopotów? W końcu, czy
wystawcą. Rodzi się jednak pytanie czy w życiu zdarzają się okazje zarobienia
finansiści dopełnili wszystkich etycznych dużych pieniędzy bez żadnego ryzyka?
i zawodowych standardów oferując swoim Czy w biznesie można otrzymać coś za

darmo?
WĘZEŁ GORDYJSKI - JAKIE BĘDĄ
DALSZE LOSY OPCJI?
Jakie będą dalsze losy opcji? Co z nimi zrobić?
Na te trudne pytania odpowiedzi szukają
już nie tylko bankowcy i przedsiębiorcy.
Skala problemu sprawiła, że do gry włączył
się rząd. Przez ostanie miesiące padały
różne propozycje rozwiązania problemu,
włącznie z ustawowym unieważnieniem
kontraktów opcyjnych, jednak tak skrajne
rozwiązanie wydaje się niemożliwe do
zrealizowania. W końcu umowy zostały
podpisane dobrowolnie przez obydwie
strony, które teoretycznie powinny zdawać
sobie sprawę ze wszystkich obowiązków
oraz konsekwencji. Podważenie ich
zasadności podważy jednocześnie jeden
z filarów gospodarki wolnorynkowej
oraz zaufanie i reputację Polski na arenie
międzynarodowej. Pomysł wykupienia
przez rząd „toksycznych” papierów
również nie wydaje się najwłaściwszym
rozwiązaniem. Przedsiębiorcy podjęli
świadomą
gospodarczą
decyzję
i
powinni ponieść jej konsekwencje.
Zaburzenie tego mechanizmu poprzez
zniwelowanie konsekwencji może w
przyszłości
spowodować
zwiększenie
liczby ryzykownych zachowań. Jak więc
powinien postąpić rząd? Odpowiedź na to
pytanie nie jest jednoznaczna. Wydaje się
jednak, że właściwym kierunkiem może
być pośrednictwo władz państwowych w
negocjacjach pomiędzy obiema stronami
konfliktu. Warte rozważenia jest również
przyspieszenie implementacji unijnej
dyrektyw MiFID, która może skutecznie
zapobiegać podobnym sytuacjom w
przyszłości.
Na koniec warto zadać pytanie: kto
ostatecznie zwycięży? Banki inwestycyjne?
Rodzimy sektor finansowy? A może
przedsiębiorcy, którzy unikną zobowiązań?
Odpowiedź poznamy za kilka miesięcy…
Adam Mazur
adam_mazur@vp.pl
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ANALIZA RYNKU I WYNIKÓW
FUNDUSZY EMERYTALNYCH

Wybór Otwartego Funduszu Emerytalnego jest jedną z najważniejszych
- o ile nie najważniejszą- decyzją inwestycyjną w naszym życiu. Od trafności
podjętego wyboru będzie zależała nasza przyszła emerytura. O znaczeniu
skorzystania z danej opcji świadczą także pewne jej charakterystyczne cechy.

N

ależy przy tym zauważyć, że z kilku względów, nie jest to typowa
decyzja inwestycyjna,
gdyż:
• po pierwsze, horyzont
inwestycyjny jest w tym przypadku zdecydowanie długoterminowy (odprowadzamy składki, „inwestujemy”, zazwyczaj do
60/65 roku życia); oczywiście istnieje możliwość zmiany funduszu w trakcie całego
okresu składkowego, jednak wiąże się to z
ponoszeniem pewnych opłat, w przypadku,
gdy zmiana ma nastąpić w czasie krótszym
niż określony w statucie funduszu,
• po drugie, w całym horyzoncie czasowym zostają zainwestowane znaczne sumy
pieniężne (zakładając, że średnia pensja
brutto wynosi 3 215,75zł1 , a na OFE zostaje przekazane 234,75zł miesięcznie przez
około 480 okresów składkowych, co daje przy założeniu braku inflacji, a tym samym
wzrostu średniej pensji- 112 679,88zł),
• po trzecie, nasza „inwestycja” nie ma charakteru dobrowolnego, jesteśmy zobowiązani do odprowadzania składek do OFE,
• po czwarte, końcowa wartość „inwestycji”
nie jest wypłacana jednorazowo, ale rozkładana w czasie.
Świadczenia wypłacane z OFE są częścią
otrzymywanej emerytury, co jest związane
z obowiązującym systemem emerytalnym
w Polsce.
W 1999 roku miała miejsce reforma systemu emerytalnego. Zdecydowano wtedy
o częściowym odejściu od systemu opartego na umowie międzypokoleniowej.
W nowym systemie wysokość emerytury
zależy od sumy składek wpłacanych przez
cały okres aktywności zawodowej oraz od
wieku, w którym przechodzi się na emeryturę. Składki gromadzone są w dwóch
lub trzech filarach. Pierwszy i drugi filar
są obowiązkowe, natomiast trzeci z nich
jest dobrowolny. Pierwszy filar obejmuje
składkę odprowadzaną do zreformowanego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
(ZUS), w związku z czym nie jest ona inwestowana, tylko waloryzowana i nie podlega
dziedziczeniu. Filar ten działa na zasadzie
repartycji świadczeń oraz składek i jest zarządzany przez państwo. Drugi filar emerytury jest oparty na systemie kapitałowym i
1-Przeciętne

są to Otwarte Fundusze Emerytalne.
Wybór konkretnego funduszu jest
naszą indywidualną sprawą, ale
jeżeli sami nie wybierzemy OFE, do
którego mają być
odprowadzane nasze składki, wtedy
fundusz ten zostanie nam przydzielony w drodze losowania, które ma
miejsce dwa razy
w roku, w ostatnich
dniach roboczych
stycznia i lipca.
W losowaniach biorą udział te OFE,
które
osiągnęły
wyższe od średniej ważonej stopy
zwrotu z dwóch
podstawy wymiaru zostaje w ZUS jako
ostatnich okresów
rozliczeniowych oraz zarządzają mniej niż I filar. Pozostałe 7,30% podstawy wymiaru
10% aktywów netto wszystkich funduszy. ZUS przekazuje do wybranego przez praZUS ma obowiązek poinformować o wyni- cownika OFE.
kach losowania zarówno OFE, jak i biorące Zatrudniony może wybierać spośród 14
w nim udział osoby. Składka do OFE prze- działających na rynku polskim Otwartych
kazywana jest z ZUS-u, a w przeciwieństwie Funduszy Emerytalnych wymienionych
do filaru pierwszego, środki zgromadzone alfabetycznie: AEGON OFE, AIG OFE, Alna koncie podlegają dziedziczeniu. Trzeci lianz Polska OFE, Axa OFE, Bankowy OFE,
filar obejmuje różnego rodzaju inwestycje Commercial Union OFE BPH CU WBK,
i formy oszczędzania, mające na celu zwięk- Generali OFE, ING OFE, Nordea OFE,
szenie przyszłej emerytury (Indywidualne Pekao OFE, OFE Pocztylion, OFE Polsat,
Konta Emerytalne, Pracownicze Programy OFE PZU Złota Jesień, Warta OFE.
Emerytalne). Podobnie jak drugi filar, op- Każdy członek funduszu ponosi opłaty
arty jest na systemie kapitałowym.
Tabela 1 Opłaty za zarządzanie pobierane przez OFE
Składka na emeryturę
pochodzi z dwóch źródeł: Wysokość Aktywów Netto Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od Aktywów Netto
od pracownika i od pra- (WAN) w mld zł
do
8
0,045% WAN w skali miesiąca
codawcy. Każda ze stron
wpłaca co miesiąc do
3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8
8-20
ZUS-u 9,76% podstawy
mld zł WAN, w skali miesiąca
wymiaru, czyli zazwyczaj
8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20
20-35
wynagrodzenia brutto.
mld zł WAN, w skali miesiąca
Cała składka emerytal13,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad
35-65
na wynosi 19,52% pod35 mld zł WAN, w skali miesiąca
stawy wymiaru. Składka
20,1
mln zł + 0,015% nadwyżki ponad
w wysokości 12,22%
od 65

wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2009 roku (GUS)

65 mld zł WAN, w skali miesiąca

Źródło: Opracowanie własne
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związane z zarządzaniem i dystrybucją
wpłaconych pieniędzy. Opłaty za zarządzanie pobierane są w zależności od wartości
aktywów netto zgromadzonych na funduszu co miesiąc. Maksymalna wysokość
opłat za zarządzanie została przedstawiona
w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu
funduszy emerytalnych (tabela 1). Wszystkie fundusze pobierają opłaty za zarządzanie w maksymalnej wysokości.
Opłaty dystrybucyjne pobierane przez każdy fundusz dla nowo przystępujących wynoszą maksymalnie, zgodnie z ww. ustawą,
7% składki wnoszonej do funduszu, przekazywanej przez ZUS. Wszystkie fundusze
pobierają opłatę dystrybucyjną w postaci
maksymalnej możliwej wysokości. Wyjątek
stanowi Allianz Polska OFE, który pobiera
opłatę w wysokości 4% składki. Opłaty te
są pobierane przed przeliczeniem kwoty
składki na jednostki rozrachunkowe. To
znaczy, że wpłacając 100zł do funduszu,
inwestowane jest 93zł, a w przypadku Allianz Polska OFE 96zł. Wartość jednostki
rozrachunkowej publikowana w mediach
jest wartością po uwzględnieniu opłat.
EFEKTYWNOŚĆ RYNKU
Kluczową kwestią podczas analizy długoterminowych inwestycji, takich jak inwestycje OFE, jest kwestia efektywności rynku kapitałowego, zarówno pod względem
informacyjnym, jak i w kontekście „racjonalności rynków”. Teoria efektywności
rynku składa się z trzech hipotez: słabej,
średniej i mocnej efektywności rynku. Hipoteza słabej formy efektywności zakłada,
że wszystkie informacje zawarte w danych
historycznych znajdują odzwierciedlenie
w bieżących cenach. Średnia efektywność
rynku występuje, gdy wszystkie publicznie dostępne informacje są zawarte
w bieżących cenach. Z kolei hipoteza silnej efektywności sprawdza, czy wszystkie
informacje publiczne i prywatne odzwierciedlone są w bieżących cenach. Hipotezy
te możemy nazwać teoriami efektywności
informacyjnej, w odróżnieniu od racjonalności rynku przez co możemy rozumieć hipotezę o tym, że w długim terminie żaden
inwestor nie może osiągać stale lepszych
wyników niż przeciętne wyniki uzyskiwane
na rynku. Racjonalność ta zakłada, że jeśli
instrumenty finansowe są niedowartościowane, bardzo szybko znajdą się podmioty
zainteresowane ich nabyciem (np. arbitrażyści).
ANALIZA WYNIKÓW OFE
W badaniu uwzględniono wszystkie działające na rynku polskim OFE. Czas badania obejmuje okres od 11.08.1999 do
Tabela 2 Wyniku testu homogeniczności
wariancji miesięcznych stóp zwrotu
Levene Statistic

df1

df2

Sig.

0,676
13
1582
0,788
Źródło: opracowanie własne w programie SPSS
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Wykres 1 Struktura portfeli inwestycyjnych OFE w latach 2002-2008
26.02.2009.
80%
Analizie
zostaInne lokaty
ły poddane sto70%
Obligacje
py zwrotu dla
60%
wszystkich funDepozyty bankowe i
50%
duszy o częstobankowe papiery
tliwości dziennej
wartościowe
40%
(2 392 obserwaBony skarbowe
30%
cji), miesięcznej
(114
obserwa20%
Akcje spółek notowanych
cji), kwartalnej
na regulowanym rynku
10%
giełdowym oraz Akcje NFI
(37 obserwacji)
0%
i rocznej (9 ob2008-12-31
2002-03-29
serwacji). Stopy
Źródło: Opracowanie własne
zwrotu
zostały
Wykres 2 Stan konta wybranych funduszy w ostatnich 41 miesiącach
obliczone
dla
symulacji, 100 zł składki „brutto” co miesiąc
jednostek
rozr a c h u n k o w y c h 18000
POLSAT
publikowanych
INGNN
w mediach, czyli
już po uwzględ- 16000
GENERALI
nieniu opłat.
Jeśli
chodzi
ALLIANZ
o strukturę or- 14000
ganizacyjną OFE
podlegają usta12000
wowym ograniczeniom.
Najważniejsze z tych 10000
1
12
24
36
41
ograniczeń dotyŹródło: Opracowanie własne
czą akcji (do 40%
aktywów netto),
Wykres 3 Wzrost wartości jednostki rozrachunkowej wybranych
jednostek fundufunduszy w ostatnich 41 miesiącach symulacji, z wartości początkowej 100
szy inwestycyj325
POLSAT
nych (do 15%),
lokat bankowych
INGNN
300
(do 20%). Natomiast inwestycje
GENERALI
275
w obligacje i inne
ALLIANZ
papiery gwarantowane
przez
250
Skarb Państwa
nie posiadają li225
mitów. Mając na
uwadze te ogra200
niczenia, OFE in1
12
24
36
41
Źródło: Opracowanie własne
westują w różne
instrumenty, co
obrazuje wykres 1.
lokaty, stanowią niewielki udział w portfeStruktura portfeli inwestycyjnych OFE nie lach OFE i w badanym okresie nie zmieniały
zmieniała się znacząco na przestrzeni lat. w istotny sposób struktury portfeli.
Największy udział w portfelach OFE mają Z powyższych obserwacji może wynikać, że
obligacje i akcje. Ostatnio jednak widać skoro wszystkie fundusze emerytalne mają
tendencję do zmian w strukturze inwe- zbliżoną strukturę portfela inwestycyjnestycyjnej. W okresie półtorarocznym od go, to stopa zwrotu oraz ryzyko związane
połowy 2007 roku do końca 2008 roku z inwestycjami może także być zbliżone
można było zaobserwować stałe zmniej- w całej populacji funduszy. Dlatego też
szanie udziału akcji w portfelach fundu- w niniejszej pracy zbadano, kluczową dla
szy, z blisko 40% (w czerwcu 2007 roku) decyzji inwestycyjnej, hipotezę o równości
do 21% (w grudniu 2008 roku). Wzrosło średnich stóp zwrotu z OFE.
natomiast zainteresowanie
funduszy obligacjami, z 56%
Tabela 3 Wyniki testów równości średnich dziennych stóp
(w czerwcu 2007 roku) do
zwrotu
75% (w grudniu 2008 roku).
Test
Statisticaa df1
df2
Sig.
Z kolei pozostałe instrumenWelch
,029
13
12873,449
1,000
ty inwestycyjne, w tym depozyty bankowe, bony skarboBrown-Forsythe
,030
13
32692,699
1,000
we oraz inne niewymienione
a - rozkład asymptotyczny do rozkładu F
Źródło: opracowanie własne w programie SPSS
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W sprawdzeniu tej hipotezy posłużono się
jednoczynnikową analizą wariancji (ANOVA) - testem statystycznym służącym do
porównywania średnich w wielu populacjach. Hipoteza zerowa w analizie ANOVA
zakłada, że średnie dla wszystkich populacji są sobie równe, a hipoteza alternatywna
zakłada, że nie wszystkie średnie w populacjach są sobie równe. Aby test poprawnie
zidentyfikował jednorodność (równość)
średnich, powinien zostać spełniony szereg założeń:
• pobrane do badania próby muszą być niezależne,
• populacje mają rozkład normalny,
• wariancje w populacjach są równe.
Niespełnienie warunku o równości wariancji może spowodować znaczne obciążenie
wyniku testu oraz częstsze odrzucanie hipotezy zerowej na korzyść hipotezy alternatywnej. W badaniu zweryfikowano hipotezę o równości wariancji dla dziennych,
miesięcznych, kwartalnych i rocznych
stóp zwrotu z OFE testem Levene`a, którego wyniki dla miesięcznych stóp zwrotu
przedstawia tabela 2.
Hipoteza zerowa w teście homogeniczności
wariancji Levene`a mówi, że wariancje w
poszczególnych próbach są równe. Na podstawie wyników tabeli 2 można stwierdzić,
że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy
zerowej - wartość p=0,788 jest większa od
0,05, więc nie należy do obszaru odrzucenia H0. Stąd też wniosek, że wariancje
miesięcznych średnich stóp zwrotu z OFE
są sobie równe. Podobnie pozytywnie zweryfikowano hipotezę o równości wariancji
dla kwartalnych i rocznych średnich stóp
zwrotu. Jedynie w przypadku dziennych
średnich stóp zwrotu należało odrzucić hipotezę zerową na korzyść hipotezy alternatywnej, mówiącej, że wariancje w danych
próbach są różne.
W przypadku dziennych stóp zwrotu zastosowane zostały mocne testy równości
średnich Welcha i Browna-Forsythe’a,
które wykorzystywane są w sytuacji, gdy
warunek o równości wariancji nie mógł
być spełniony. Hipoteza zerowa w obu
przypadkach mówi, że średnie we wszystkich grupach są równe. Wyniki tych testów
przedstawiono w tabeli 3.
Hipoteza o równości średnich dziennych
stóp zwrotu z OFE została pozytywnie
zweryfikowana za pomocą testów Welcha i
Browna-Forsythe`a.
Jeżeli wszystkie założenia ANOVA zostały
spełnione można było przystąpić do prze-

prowadzania testów na równość średnich
stóp zwrotu z funduszy. Hipotezy w teście
ANOVA brzmią następująco:
H0 : m1 = m 2 = m 3 = ... = m R
H1 :~ H0
Do weryfikacji hipotezy jest stosowana statystyka F, która ma postać:

MSTR
;gdzie
MSE
1 R
 2
MSTR =
∑ n i (x i - x )
R - 1 i=1

F=

MSE =

które z nich osiągnęły najlepsze rezultaty
dla badanego okresu. Założenia dotyczące
symulacji przedstawiają się następująco:
1. Na początku inwestycji ceny jednostek
każdego funduszu są sobie równe i wynoszą 100 zł.
2. Co miesiąc do funduszy wpłacana jest
składka w wysokości 100 zł.
3. Każdy z funduszy pobiera opłatę dystrybucyjną, zgodnie z tabelami opłat
obowiązującymi na luty 2009 (opłaty te
wynoszą 7% składki oprócz OFE Allianz,
gdzie opłata ta wynosi 4% składki).
4. Stopy zwrotu osiągane przez fundusze
są identyczne jak rzeczywiste osiągnięte
stopy w badanym okresie. Długość trwania symulacji wynosi 115 miesięcy.
W tabeli 5 przedstawiono ranking OFE
według dwóch kryteriów. Pierwszym jest
wartość jednostki rozrachunkowej na koniec symulacji (koniec lutego 2009) – ta
wielkość najczęściej prezentowana jest w
mediach. Drugim, ważniejszym, kryterium jest stan konta emerytalnego także
na koniec symulacji. Tabela ta zawiera
również dane o zmianie w rankingu, gdy
kryterium klasyfikacji będzie stan konta, a
nie wzrost wartości jednostki. Jak widać,
niektóre fundusze mogą znacznie spaść
lub wzrosnąć w rankingu, jeśli będziemy
patrzeć z perspektywy stanu naszego konta. Pamiętajmy, że gdy rozważamy wzrost
wartości naszego aktywa, ważny jest nie
tylko wzrost jego ceny, ale także wzrost
jego ilości, a wzrost ilości nabywanych
jednostek rozrachunkowych zależy od
opłaty dystrybucyjnej (w symulacji wpłacając 100 zł, możemy nabyć na początku
symulacji 0,96 jednostek OFE Allianz
oraz 0,93 jednostki w przypadku pozostałych funduszy).
Na wykresach 2 i 3 przedstawiono ostatnie
41 miesięcy (20 miesięcy wstecz i wprzód

Wyniki testu dla danych miesięcznych
przedstawione zostały w tabeli 4.
Wartość statystyki F wyniosła 0,017 i jest
znacznie mniejsza od wartości krytycznej dla
13 i 1582 stopni swobody (F13,1582 = 1,73),
więc nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej o równości średnich miesięcznych stóp zwrotu dla funduszy emerytalnych.
Jak wcześniej wspomniano średnie dzienne stopy zwrotu osiągane przez OFE nie
różnią się istotnie statystycznie od siebie.
Test ANOVA pozytywnie weryfikuje hipotezę o równości średnich stóp zwrotu także
dla danych miesięcznych, kwartalnych i
rocznych.
Skoro średnie, jak i wariancje, stóp zwrotu OFE nie różnią się od siebie istotnie
statystycznie, to czym powinien kierować
się „inwestor”, dokonujący wyboru OFE?
Ostatecznym celem „inwestora” NIE jest
osiągnięcie najwyższej stopy zwrotu z jednostek rozrachunkowych (netto, czyli po
uwzględnieniu opłat), ale zgromadzenie jak
najwyższego kapitału na koncie emerytalnym na „zakończenie inwestycji”. W mediach
natomiast publikowane są najczęściej stopy
zwrotu z jednostek
rozraTabela 5 Rankingi Otwartych Funduszy Emerytalnych
chunkowych.
Ranking - kryterium: wzrost ceny
Ranking - kryterium: stan konta
PostanowioZmiana
jednostki rozliczeniowej
na koniec inwestycji
no
dokonać
miejsca w
symulacji
Wartość Pozycja
Stan
Pozycja rankingu
OFE
OFE
stanu
konta
jednostki
OFE
konta
OFE
emerytalneINGNN
224,09
1
GENERALI
14 394
1
+1
go oraz zmian
GENERALI
221,88
2
ALLIANZ
14 362
2
+2
cen jednostek
POLSAT
220,89
3
INGNN
14 058
3
-2
rozrachunkowych dla 14
ALLIANZ
215,19
4
AXA
14 048
4
+5
analizowanych
COMUNION
214,49
5
OFEPEKAO
14 016
5
+5
funduszy, aby
PZUZLOTA
214,29
6
PZUZLOTA
14
005
6
0
sprawdzić,

Tabela 4 Analiza ANOVA miesięcznych stóp zwrotu
Sum of
Squares

Df

Mean
Square

F

Sig.

Between
Groups

0,000

13

0,000

0,017

1,000

Within Groups

0,992

1582

0,001

-

-

Total

0,992

1595

-

-

-

Źródło: opracowanie własne w programie SPSS

1 R ni
 2
∑∑ (x ij - x i )
R - N i=1 j=1
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NORDEA

214,27

7

AIG

13 990

7

+6

WARTA

213,85

8

NORDEA

13 868

8

-1

AXA

213,14

9

POLSAT

13 755

9

-6

OFEPEKAO

206,32

10

POCZTYL

13 747

10

+1

POCZTYL

205,16

11

AEGON

13 698

11

+1

AEGON

204,69

12

WARTA

13 685

12

-4

AIG

203,75

13

COMUNION

13 606

13

-8

14

BANKOWY

13 589

14

0

BANKOWY
199,73
Źródło: Opracowanie własne

od szczytu hossy). Wykres 3 przedstawia
wzrost wartości jednostki rozrachunkowej
dla czterech najlepszych (pod względem
wartości jednostki) funduszy – podobne
zestawienia często publikowane są w mediach. Natomiast wykres 2 pokazuje stan
konta dla tych samych funduszy – widzimy, że na koniec okresu kolejność zajmowanych miejsc ulega zmianie.
WNIOSKI
Wyniki przeprowadzonych testów świadczą o zbliżonych rezultatach osiąganych
przez OFE. Sprzyja temu także tzw. mechanizm minimalnej wymaganej stopy
zwrotu, który polega na obliczaniu (dwa
razy w roku) średniej ważonej stopy zwrotu dla wszystkich OFE (wagami są wartości aktywów netto poszczególnych OFE,
nie więcej jednak niż 15%) oraz minimalnej wymaganej stopy zwrotu, która jest
połową średniej ważonej stopy zwrotu lub
średnią stopą zwrotu pomniejszoną o 4
punkty procentowe, w zależności od tego,
która z nich jest niższa. W przypadku nieosiągnięcia minimalnej wymaganej stopy
zwrotu przez dany fundusz występuje tzw.
niedobór, który fundusz ma obowiązek
uzupełnić.
Z analizy wynika, że rynek funduszy jest
efektywny w dłuższym okresie, na co wska-

zuje fakt, że średnie
stopy zwrotu nie różnią się od siebie statystycznie. Jeżeli przyjmiemy założenie, że
teoria efektywności i
racjonalności rynku
jest właściwa, możemy dojść do wniosku, że jedyną istotną
zmienną, jaką należy
brać pod uwagę przy
wyborze OFE jest
końcowy stan konta emerytalnego, na
który znaczny wpływ
wywiera
wysokość
opłat
pobieranych
przez
Powszechne
Towarzystwa Emerytalne. Warto również
zauważyć, że wartość
przyszła 115 wpłat
100-złotowych przy
stopie 5% w skali roku
wynosi 1 4715 zł, co
przy rezultacie najlepszego OFE w wysokości 1 4394,79 zł, świadczy, w chwili
obecnej o dość słabych rezultatach – trzeba pamiętać jednak, że panująca bessa
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powoduje niedowartościowanie akcyjnej
części portfela.
Iza Prządo
izaprzado@o2.pl
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BADANIA NAUKOWE

POTRZEBUJESZ ŚRODKÓW NA
WŁASNY BIZNES? – ZNAJDŹ SWOJEGO
ANIOŁA.

W

obliczu kryzysu biznesmeni zmagają
się ze spotęgowanym problemem
dostępu do kapitału potrzebnego do
stworzenia lub rozwinięcia ich przedsiębiorstwa. Odczuwa to szczególnie sektor
MSP. Nawet w okresie hossy banki niechętnie pożyczają pieniądze na ryzykowne projekty, będące w fazie zasiewu lub start-up,
ze względu na niską zdolność kredytową
firmy oraz brak wystarczającego zabezpieczenia. W wielu branżach na prowadzenie
działalności wystarczają środki pozyskane
z własnych oszczędności, a także pożyczone
od rodziny i przyjaciół. Jednak co powinniśmy zrobić, gdy potrzebujemy większego

kapitału, a poza pomysłem wypełniającym niszę rynkową nie mamy nic – ani
kontaktów, ani know-how, a często nawet doświadczenia?
Rozwiniętym przedsiębiorstwom, w
fazie wczesnego wzrostu z pomocą
przychodzą fundusze venture capital. Nie są one jednak zainteresowane
mniejszymi inwestycjami, między innymi ze względu na brak satysfakcjonujących zysków z inwestycji. Tworzy
to lukę kapitałową między prywatnymi
możliwościami przedsiębiorców a sytuacją, w której projektem mogą zainteresować się fundusze venture capital.
Lukę tę mogą wypełnić business angels
- anioły biznesu.
Zainteresowanie
przedsięwzięciami

funduszy venture capital i aniołów biznesu
jest zróżnicowane w zależności od etapu finansowania. Ilustruje to wykres 1.
KIM JEST ANIOŁ BIZNESU?
Anioł biznesu to zasobny w kapitał, prywatny inwestor, posiadający duże doświadczenie w prowadzeniu przedsiębiorstwa,
osoba szukająca możliwości inwestycji w
innowacyjne, perspektywiczne projekty,
znajdujące się we wczesnych fazach rozwoju. Zazwyczaj szuka on inwestycji w branżach, w których sam ma duże doświadczenie, ponieważ pozwala to wykorzystać
w pełni wnoszone przez niego kontakty,
know-how, wiedzę, a także zmniejszyć ryzyko, lepiej ocenić szanse i zagrożenia płynące z określonego przedsięwzięcia.
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mującej inwestorów utożsamiane
jest z powstaniem kapitalizmu, a za
potrzeby kapitałów
ich kolebkę uznawana jest Dolina
oferty
Krzemowa, gdzie inwestorzy, którzy
publiczne
wysokie ryzyko
zarobili wielkie sumy na kupionych
akcjach firm wysokich technologii,
venture
szukali ryzykownych inwestycji, które
capital
miały przynieść im odpowiednio wysokie stopy zwrotu. Niejednokrotnie
aniołowie
znajdowali taką możliwość w finansobiznesu
waniu cudzych, nowatorskich pomyniskie ryzyko
przyjaciele
słów.
rodzina
Pierwsza odnotowana inwestycja
czas
wspierana przez kapitał prywatny
faza
Faza
faza
miała miejsce już w XVIIw., kiedy to
zarodkowa start-up
wczesnego zrównoważonego
wzrostu
wzrostu
A.G. Bell otrzymał środki na eksperyŹródło: www.eban.org
menty nad telegrafem od znajomego
Wykres 2 Inwestycje aniołów biznesu
prawnika i handlarza skórami, który
w podziale na branże
widział w tym okazję do zarobku.
inne
8%
Termin business angels powstał kilkaprodukcja
19%
10%
dziesiąt lat temu w USA, aby nazwać
związane z ochroną zdrowia
grupę zamożnych inwestorów, chcądetal i usługi
6%
żywność - handel detaliczny
cych pomnożyć swój kapitał poprzez
12%
8%
energetyka /ochrona środowiska
inwestycje w produkcję spektakli teprzemysł kreatywny
10%
5%
atralnych na Broadwayu. Poza zyskabiotechnologia
16% 6%
mi z przeprowadzonych inwestycji,
oprogramowanie/multimedia
ICT / internet / telekomunikacja
czynnikiem, który przyciągał biznesŹródło: Opracowanie własne
menów do tego typu inwestycji był
wielki szacunek społeczeństwa, pewna
nobilitacja, jaka wiązała się z możliCharakterystyczną cechą aniołów jest fakt, biznes będzie traktował jak pracę dla kogoś,
że inwestują oni w ludzi. Nie potrzebują więc nie poświęci mu tyle czasu i uwagi ile wością nawiązywania osobistych kontaktów
tak dopracowanego w każdym szczególe bi- mógłby, gdyby czuł, że pracuje na własny z gwiazdami przedstawień przez aniołów.
W Polsce „anioły” pojawiły się na początznesplanu jak fundusze VC, czy też bardzo rachunek.
dokładnych badań rynkowych. Głównym Chcąc pozyskać kapitał od aniołów nale- ku lat dziewięćdziesiątych XX wieku, gdy
punktem do nawiązania współpracy jest ży przesłać streszczenie projektu i wraz z rozpoczął się proces transformacji ustrojojednak przekonanie aniołów, że mają do podstawowymi na jego temat danymi do wej, a nasilenie się zjawiska miało miejsce
czynienia z osobą uczciwą, godną zaufania wybranej sieci. Tam oceniane są szanse jego podczas boomu internetowego. Chociaż
i zdeterminowaną, aby razem stworzyć coś powodzenia. Na tym etapie odrzucanych inwestorzy tego typu funkcjonują na nawielkiego, w postaci przedsięwzięcia gospo- jest nawet 99% projektów. Jeśli wniosek szym rynku już prawie 20 lat, to dopiero
darczego.
zostanie pozytywnie oceniony – pomysło- w ciągu kilku ostatnich nastąpiło większe
Anioł, angażując się w konkretny projekt, w dawca jest proszony o dostarczenie szcze- zainteresowanie ich kapitałem i tematyką.
zamian za swój kapitał pieniężny i intelektu- gółowego biznesplanu, który trafia do in- Ma to związek z rozwojem sieci zrzeszająalny, najczęściej obejmuje mniejszościowy westorów. Gdy projekt znajdzie uznanie w cych anioły biznesu, które dbają o interepakiet udziałów. Dla każdego przedsięwzię- oczach anioła, aranżowane jest spotkanie, w sy swoich członków, a także o zwiększanie
cia ten podział jest ustalany indywidualnie. czasie którego przedsiębiorca poznaje inwe- świadomości społecznej o istnieniu tej inIstotne w tej sytuacji jest, aby dać pomysło- stora i musi go przekonać, że realizacja jego stytucji. Obecnie funkcjonuje ich w Polsce
dawcy tyle, żeby nie pozbawić go motywacji projektu się powiedzie i to właśnie w niego 5, z czego najstarsza, PolBAN istnieje od
2003 roku i może się pochwalić 5 ukońdo działania. Dlatego też tak ważna jest faza warto zainwestować.
czonymi inwestycjami. Jednak największą
negocjacji w sprawie udziałów. W przypadi najprężniej działającą siecią jest Lewiatan
ku podjęcia złej decyzji może się zdarzyć, że TROCHĘ HISTORII
przedsiębiorca straci motywację, a wspólny Występowanie tego rodzaju relacji obej- Business Angels, istniejąca od 2005 roku,
mającą swój udział w powstaniu 7
przedsiębiorstw. Pozytywnym sygTabela 1 Najbardziej znane działające projekty z inicjatywy aniołów biznesu
nałem jest fakt, że rynek ten rozwija
Wysokość kapitału
Zwrot z kapitału
Identyfikacja
się bardzo dynamicznie. W ciągu
Nazwa
Zakres działalności
wstępnego od
dla aniołów
anioła
ostatnich 10 lat liczba sieci anioanioła biznesu
biznesu
łów biznesu w Europie wzrosła 4,5Apple Computer
Sprzęt komputerowy
91tys. USD
Anonimowy
154mln USD
krotnie – z 66 w 1999r. do 297 w
Amazon.com
Sklep internetowy
100tys. USD
Thomas Alberg
26mln USD
połowie 2008r.
Niestety wiedza o możliwości pozyBlue Rhino
Montaż cylindrów propanowych
500tys. USD
Andrew Filipowski
24mln USD
skania kapitału od aniołów biznesu
Sprzedaż produktów higienBody Shop
4tys. GBP
Ian McGlinn
42mln. GBP
wciąż jest nikła w naszym społeicznych
czeństwie. Cieszy jednak fakt, że
ML Laboratories
Leczenie chorób nerek
50tys. GBP
Kevin Leech
71mln. GBP
coraz więcej ludzi nabywa tę świaGoogle
Wyszukiwarka komputerowa
100tys. USD
Andy Bechtolsheim
80mld. USD
domość i próbuje pozyskać kapitał
w ten właśnie sposób.
Matcon
Pojemniki do żywności
15tys. GBP
Ivan Semenenko
2,5mln. GBP
Ewa Dąbrowska
Połączenia telefoniczne i
Nklas Zennstrom,
Skype
2mln. USD
700mln. USD
ewa.dabrowska@skninwestor.com
video przez internet
Janus Friis
Wykres 1 Etapy finansowania przedśięwzięcia

Źródło: K. Brzozowska, „Business angels na rynku kapitałowym”, Warszawa 2008, s.109, opracowanie własne
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SPRAWDŹ, CZYM JEST AUDYT
W INFOSYS BPO POLAND

ział Audytu i Kontroli Wewnętrznej (ang. Compliance
Unit) powstał w Infosys BPO
Poland Sp z o.o. (wcześniej
Philips) we wrześniu 2005
roku. W pierwszym roku działalności w jego
skład wchodziło 5 osób, lecz dział szybko zaczął rosnąć w siłę i tak w rok po powstaniu
zatrudniał już 12 osób, w 2007 - 30, w roku
2008- 40. Obecnie w
dziale pracuje już 50
osób.

zdawczości Finansowej (MSSF);
•
zarządzaniu i monitorowaniu procesów kontroli wewnętrznej.
Świadczymy usługi przede wszystkim poza
granicami naszego kraju, co wiąże się z licznymi podróżami zagranicznymi pracowników działu. Do tej pory uczestniczyliśmy w
projektach dla klientów w: Austrii, Belgii,
Chinach, Czechach, Egipcie, Francji, Gre-

nowych doświadczeń zawodowych i wiedzy
(w tym, co bardzo istotne, na szlifowanie
naszych umiejętności lingwistycznych), ale
dają też niepowtarzalną możliwość pracy
w bardzo zróżnicowanym, międzynarodowym środowisku.

…I NIE TYLKO
Praca w naszym dziale to nie tylko audyt,
ale również projekty
niezwiązane z nim, maCzy wiesz, że:
jące na celu nasz rozGlobalny koncern Infosys BPO Ltd. powstał w 2002 roku jako spółka zależna wój, jak np. Language
AUDYT...
Happy Hours, w czasie
Dział Audytu i Kon- giganta technologii komputerowych Infosys Technologies.
których doskonalimy
troli Wewnętrznej Firma znajduje się w piątce największych światowych graczy na rynku usług
nasze
umiejętności
jest jednostką do- outsourcingowych, świadcząc usługi BPO w 11 centrach na całym świecie.
językowe w zakresie
radczą i audytorską
języka francuskiego,
działającą na rynku Europejskie Centra Usług Infosys BPO znajdują się w Łodzi oraz
hiszpańskiego lub niemiędzynarodowym, w Brnie (Czechy).
mieckiego, czy też prozapewniająca rozjekty, które w założewiązania w zakresie Infosys BPO Poland Sp. z o.o. jest największym inwestorem zagranicznym z
niu mają usprawnić
zgodności z regu- branży outsourcingowej w Łodzi.
pracę działu jak np.
lacjami finansowej Infosys BPO Poland należy do największych pracodawców w regionie łódzkim
projekt racjonalizacji
kontroli wewnętrzkosztów związanych z
– spółka zatrudnia 900 specjalistów, obsługujących klientów w 22 krajach.
nej. Specjalizujemy
podróżami.
się w:
Dbamy także o podno•
ocenie ryzyka finansowego;
cji, Hiszpanii, Holandii, Indiach, Meksyku, szenie własnych kwalifikacji. Większość z
•
implementacji i dokumentacji oraz Niemczech, Rosji, Szwecji, Turcji, Wielkiej nas wciąż się uczy, zdobywając uprawnietestowaniu kontroli wewnętrznej pod Brytanii, USA, na Węgrzech, we Włoszech. nia: ACCA (Association of Chartered Cerwzględem wymagań ustawy Sarbanes-Ox- W ostatnim czasie do listy odwiedzanych tified Accountants), CIA (Certified Internal
ley Act;
przez nas krajów dołączyła Republika Po- Auditor), CIMA (The Chartered Institute
•
doradztwie oraz szkoleniach w zakre- łudniowej Afryki.
of Management Accountants) oraz PCA
sie procesów kontroli wewnętrznej oraz Podróże, które stanowią dużą część naszej (Polish Chartered Accountants).
Międzynarodowych Standardów Sprawo- pracy, pozwalają nie tylko na zdobywanie Dział Audytu i Kontroli Wewnętrznej Infosys BPO Poland jest również zaangażowany we wspieranie studentów łódzkich
Studentów zainteresowanych tematyką audytu i kontroli
uczelni. Prowadzimy wykłady o Międzynawewnętrznej zapraszamy na bezpłatne warsztaty z kontroli
rodowych Standardach Sprawozdawczości
Finansowej, kontroli i audycie wewnętrzwewnętrznej, które odbędą się w dniach 8, 15 i 16 kwietnia 2009
nym, Sarbanes-Oxley Act.

w godzinach 15: 00-17: 00 w biurze Infosys BPO Poland
(Dział Audytu i Kontroli Wewnętrznej) przy ul. Gdańskiej 47/49
budynek D (parter).
Preferowani słuchacze:
Korzyści:
• Absolwenci i studenci IV oraz • Poznanie teoretycznych
V roku kierunków związanych
i praktycznych aspektów
z finansami, ekonomią oraz
kontroli wewnętrznej
rachunkowością
• Certyfikat ukończenia
• Osoby z biegłą znajomością
warsztatów
języka angielskiego
Zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem mailowym:
rekrutacja_lodz@infosys.com do dnia 31.03.2009.
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GOSPODARKA POLSKI
W IV KWARTALE 2008

Światowy kryzys finansowy nie ominął Polski. Spada zaufanie do rynków
wschodzących, spada produkcja, wzrasta bezrobocie. Mimo wszystko – na
tle innych krajów – polska gospodarka ma się dobrze.
PKB
Spowolnienie produkcji światowej ma
wyraźny wpływ na polski Produkt Krajowy Brutto. Według Haliny WasilewskiejTrenkner z Rady Polityki Pieniężnej, w IV
kwartale 2008 roku, PKB wzrosło jedynie
o 3%. Jest to spowodowane głównie tym,
że ostatni kwartał 2007 roku był bardzo
dobry. Analizy JP Morgan potwierdzają
te przypuszczenia – opublikowano informacje, że polski PKB wzrósł w ostatnim
kwartale o 3-3,5%. Według GUS-u, mimo
słabszych wyników oraz ogólnej sytuacji w
produkcji światowej, Polska i tak należała
do krajów o najwyższym wzroście PKB w
Unii Europejskiej.
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA
Według wstępnych danych, produkcja sprzedana przemysłu (w cenach
stałych) była w grudniu 2008 roku
o 4,4% niższa niż w roku 2007 i o
3,7% mniejsza w porównaniu z listopadem. Po wyeliminowaniu wpływu
czynników sezonowych produkcja
sprzedana ukształtowała się na poziomie o 7,4% niższym niż w analogicznym miesiącu roku 2007 i o 2,3%
niższym w porównaniu z listopadem
w 2008 roku. Mimo spadku liczby zamówień w przemyśle (o około
10%), jednostkowe koszty pracy liczone w Euro wzrosły. W porównaniu z rokiem 2007 - aż o 15%. Przyczyną tego był szybszy spadek produkcji
niż hamowanie dynamiki płac. Do innych
istotnych przyczyn należy zaliczyć także
deprecjację złotego.
BEZROBOCIE
W październiku 2008 stopa bezrobocia rejestrowanego utrzymywała się na poziomie
8,8%. W listopadzie nastąpił jej wzrost do
poziomu 9%, a w grudniu – do 9,5%. Na
wzrost stopy bezrobocia wpływ ma również sezonowość pracy, która nasila się w
miesiącach kończących dany rok. Następuje wzrost bezrobocia poprzez jednostki,
którym wygasają umowy o pracę oraz przez
powrót do bezrobocia osób wykonujących
zatrudnienie subsydiowane. Spadała również liczba ofert zatrudnienia napływających do Urzędów Pracy: w październiku
było ich 89,5 tys., w listopadzie – 60,9 tys.,
a w grudniu - 46,8 tys.

HANDEL ZAGRANICZNY
Październik przyniósł dawno nienotowany (od 1999 roku!) spadek eksportu. W
stosunku do analogicznego miesiąca roku
poprzedniego w październiku 2008 roku
eksport zmniejszył się o 1,2%. Dramatyczny
spadek nastąpił miesiąc później: w listopadzie eksport spadł o 11,9% w porównaniu do
listopada 2007 roku. Import skurczył się o
8,2%. W wyniku tego w listopadzie wzrósł
deficyt obrotów towarowych - w porównaniu z październikiem – o 67 mln EUR.
BUDŻET I ZADŁUŻENIE
W okresie od stycznia do grudnia dochody

darki przez pięć miesięcy, w okresie od
26.06 do 27.11, Rada Polityki Pieniężnej
nie zdecydowała się na obniżenie stóp procentowych. Było to spowodowane czynnikami wewnętrznymi: inflacja była powyżej
celu inflacyjnego. Jednak panująca recesja na rynku kredytów oraz coraz większa
zadyszka gospodarki, zmusiła RPP do interwencji. Na listopadowym posiedzeniu
obniżono stopy procentowe o 25pb. Stopa
referencyjna wynosiła wtedy 5,75% a depozytowa 4,25%. Na grudniowym posiedzeniu, dn. 23.12, stopy procentowe obniżono
po raz kolejny – tym razem aż o 75pb.
Inflacja względem analogicznego miesiąca

Wykres 1 Prognozy tempa wzrostu PKB w Polsce w 2009*
3,8%

3,7%

2,8%

Komisja EBOIR OECD Ministerstwo IMF
Europejska
Finansów
* - prognozy z 2009-01-05

2,5%

BSC

2,8%

NBP

Źródło: Opracowanie własne

państwa wyniosły 254 083,8 mln zł, wobec
planowanych 281 892,1 mln zł - wykonanie
planu budżetowego po stronie dochodów
wyniosło 90,1%. Największą ich część stanowiły podatki pośrednie. Dofinansowania z Unii Europejskiej wyniosły w sumie
15 225 mln zł, wobec planowanych 35 282,1
mln zł. Stanowi to jedynie 43,2% wcześniejszych planów. Wydatki budżetu wyniosły 278 674,3 mln zł wobec planowanych
308 982,7 (90,2%). Największą ich część
stanowią subwencje ogólne dla jednostek
samorządu terytorialnego oraz dotacje
dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Deficyt w wysokości 24 590,5 mln zł zostanie sfinansowany w 86% poprzez krajowe
źródła finansowania deficytu, a w 14% - poprzez zagraniczne.
STOPY PROCENTOWE I INFLACJA
Mimo zauważalnego spowolnienia gospo-

roku poprzedniego wynosiła: w październiku 4,2%, w listopadzie 3,7%, a w grudniu 3,3%. Natomiast inflacja w stosunku
do poprzedniego miesiąca kształtowała się
następująco: w październiku 0,4%, w listopadzie: 0,2%, a w grudniu spadła o 0,1%.
WALUTY
Na rynku walut w październiku nastąpiło
znaczne osłabienie polskiego złotego. Kurs
USD/PLN przebił poziom 3 zł, a EUR/PLN
był w okolicach 4 zł. W ciągu tego miesiąca złoty stracił do dolara 30%, a względem
euro 18%. Notowaniom złotego zaszkodziło przede wszystkim pogorszenie zaufania
do rynków wschodzących oraz umocnienie
dolara na światowych rynkach. W listopadzie byliśmy świadkami ciągłego osłabiania się polskiej waluty w stosunku do dolara i euro. Dopiero pod koniec listopada
kurs USD/PLN był na poziomie 2,9000, a
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kurs EUR/PLN spadł poniżej 3,8zł. Grudniowe decyzje o obniżeniu stóp procentowych miały swoje odbicie w kursie polskiej
waluty. Kurs EUR/PLN pokonał poziom
4zł – najwyższy od połowy 2006 roku.
W ciągu kilku miesięcy kurs ten odrobił
50% spadków, jakie obserwowaliśmy od
2004 roku.
ROK 2009 – PROGNOZY I OPINIE
Wiele osób zadaje sobie pytanie: jaki będzie nadchodzący rok 2009 dla polskiej
gospodarki? Ekonomiści, m.in. Leszek Balcerowicz oraz Ryszard Petru, są zgodni: w
przyszłym roku czeka nas poważne spowolnienie gospodarcze, będą zwolnienia, spadnie tempo wzrostu płac.
Według prognoz OECD
wzrost PKB
w 2009 roku wyniesie około 3% (2,5 pkt.
proc. mniej niż w roku 2008). Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz Ministerstwo Finansów szacuje, że wyniesie on
3,7%. Zdaniem OECD poziom produkcji
będzie niższy od poziomu potencjalnego,
aczkolwiek będzie on stymulowany dzięki
wzrostowi konsumpcji indywidualnej, który
nastąpi poprzez obniżenie podatku dochodowego. Wzrost cen konsumpcyjnych nie
powinien być wyższy niż 3,2% (porównując z rokiem 2008 – niższy o 1 pkt. proc.).
Deficyt budżetowy będzie wyższy niż w

3,7%

3%

FELIETON

Gorsze wyniki, w porównaniu
do poprzednich lat, są pewne.
Od kryzysu światowego uciec
nie można.
ubiegłym roku przez zwiększone wydatki
budżetowe (inwestycje infrastrukturalne)
oraz mniejsze wpływy do budżetu (wyniesie
2,7% PKB).
Gorsze wyniki, w porównaniu do poprzednich lat, są pewne. Od kryzysu światowego
uciec nie można. Można jednak zniwelować
jego negatywny wpływ na naszą rodzimą
gospodarkę, a największe nadzieje wiąże się
z przemyślanymi decyzjami Rady Polityki
Pieniężnej oraz działaniami Rządu. Wykorzystanie odpowiednich narzędzi – np. stóp
procentowych, które są najbardziej skutecznym składnikiem operacji otwartego rynku,
powinno uruchomić napływ kredytów do
gospodarki oraz odpowiednio kreować podaż pieniądza. Od strony rządu wymaga się,
aby, szczególnie w czasach kryzysu, mądrze
i zdecydowanie dokonywał cięć wydatków
budżetowych (biurokracja, zbędne świadczenia społeczne) oraz działał stabilizująco
na rynki finansowe – np. poprzez prowadzenie aktywnej kampanii informacyjnej.
Kontrola sektora finansowego oraz stosowanie bardziej konserwatywnych standardów kredytowych już teraz zniwelowało
niepożądane skutki kryzysu.
Bartosz Strąkowski
bartosz.strakowski@skninwestor.com

kryzys
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EFEKT DOMINA
Kryzys? Wspaniale!

S

tara
dziennikarska
prawda mówi, że dobra
wiadomość - to zła wiadomość. Ewentualnie
odwrotnie. Wystarczy
włączyć telewizję czy otworzyć gazetę, by przekonać się na własne oczy,
że jest ona nadal aktualna i szeroko
eksploatowana. Im większa katastrofa, im dotkliwsze i bardziej dramatyczne następstwa - tym lepiej.
Dlaczego kryzys jest medialny, to nie
ulega najmniejszej wątpliwości. Jak
każde dramatyczne wydarzenie, ma
swoje ofiary, winnych i bohaterów.
Przyciąga uwagę, angażuje opinię
publiczną i autorytety - generuje medialny szum, który nakręca go dalej.
Istne perpetuum mobile. Poradniki
antykryzysowe, reportaże wprost z
zamykanych zakładów, wywiady z
kolejnymi specjalistami, którzy ‘już
od miesięcy uprzedzali..’ - dziennikarze wyczuli świeżą krew i ruszyli
na żer. Podstawowe zasady branży
każą im szukać najbardziej dramatycznych,
skrajnych przypadków, wstrząsających historii i spektakularnych upadków.
Warto o tym pamiętać, kupując poranną
gazetę i słuchając wiadomości. Jeśli nie
dla ratowania światowej gospodarki, to
choćby w celu ochrony kruchej równowagi
psychicznej. Wszak nie bez przyczyny krąży po świecie na poły autentyczna anegdota, w której podstawowym zaleceniem dla
pacjentów ośrodków psychiatrycznych jest
bezwzględny zakaz oglądania i słuchania
serwisów informacyjnych, przy całkowitej dyspensie dla kryminałów, horrorów i
innych podnoszących ciśnienie produkcji
filmowych.
Od ziarnka do ziarnka, i zbierze się miarka
- uczy nas kolejna mądrość, tym razem ludowa. Ten pozytywny efekt kumulacji może
jednak obrócić się przeciw nam, gdyż nie
dotyczy zasobów, ale nerwowych ruchów i
nieprzemyślanych decyzji finansowych.
Nieprzemyślane posunięcie kilku osób pogrąży kilka domowych budżetów, ale już
zaraźliwa, powodowana paniką niekompetencja inwestorów może potężnie wstrząsnąć parkietem, a wtedy to owczy pęd społeczeństwa przełoży się bezpośrednio na
spadek PKB kraju i wzmocni ogólnoświatową tendencję spadkową.
Dlatego umiar i rozsądek przy filtrowaniu najnowszych doniesień jest więcej niż
wskazany. Brak dystansu do przekazywanych nam codziennie hiobowych wieści

nakręca samospełniającą się przepowiednię, której ostateczny rezultat jest trudny
do przewidzenia.
CZAS PATRIOTÓW
Jeśli awersem kryzysowego medalu jest
gospodarka, to rewers w całości zajmuje
polityka.
Kryzys, jak każdy smok szczerzący kły,
potrzebuje swojego świętego Jerzego. Do
tego miana pretendentów jest wielu, a
konkurencja ostra i bezwzględna Nie ma
się jednak czemu dziwić, zwycięzca zgar-

Dlatego umiar i rozsądek
przy filtrowaniu najnowszych
doniesień jest więcej niż
wskazany. Brak dystansu
do przekazywanych nam
codziennie hiobowych wieści
nakręca samospełniającą się
przepowiednię,
nia ,zwyczajowy w takich wypadkach, rząd
dusz sporej części społeczeństwa. Co prawda nie na wieki, ale może do najbliższych
wyborów wystarczy..
Stąd w obliczu widma kryzysu większość liczących się polityków wyciąga nagle z szuflad
zdobyte w sekrecie doktoraty z ekonomii,
przybiera marsowy wyraz oblicza twarzy i
stara się robić cokolwiek, byle tylko wiązało
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CZY STARY NIEDŹWIEDŹ
MOCNO ŚPI?
Coraz częściej w wypowiedziach na temat
obecnej recesji na świecie przywołuje się Wielki
Kryzys gospodarczy, panujący w wymiarze
globalnym w latach trzydziestych. Obecne
załamanie ma inne podstawy niż to sprzed
80 lat, jednakże można pokusić się o pewne
porównania i poszukać między nimi analogii.

się to z ‘działaniami antykryzysowymi’ bądź
‘ratowaniem gospodarki’… Z tego pędu do
ratowania PKB po wyjściu ostatniego dziennikarza pozostaje najczęściej, jedynie enigmatyczne cośtam cośtam, dźwięczące nieśmiało w sejmowych kuluarach .
Politycy, jako zwierzęta medialne, lepiej lub
gorzej wykorzystują swoja szansę na kryzysową autopromocję w roli rycerza na białym koniu. Taką już mamy rzeczywistość,
że homo nie-mediaticus praktycznie nie ma
szans na reelekcję Nie należy ich za to winić
- warto jednak mieć na uwadze PR-owy wymiar padających z ekranu słów i deklaracji.
W czasach, gdy personalne konflikty między
Pałacem a Kancelarią są w stanie zachwiać
kursem złotego, brak dystansu w ocenach
inwestorów może odbić się czkawką w najmniej oczekiwanym miejscu i momencie.
Populistyczne pomysły zgłaszane w żyjących
populizmem mediach, dyskusje w cieniu
recesji i kryzysu, społeczne lęki podsycane
autentycznymi doniesieniami z dotkniętych
trudnościami rejonów - nieciekawie wygląda informacyjne uniwersum ostatnich
miesięcy. Ogólnoświatową wojnę z terroryzmem z czołówek wiadomości i, co za tym
idzie, w dużej mierze ze świadomości społeczeństw wypiera ogólnoświatowa walka z
kryzysem. W tym świetle nie dziwi poparcie
dla polowania na ekonomiczne czarownice,
atmosfera niepewności i ogólne przygnębienie. I tylko zdrowy rozsądek nieśmiało
podpowiada, że do najczarniejszych wiadomości i najbardziej sensacyjnych doniesień
warto odnosić się z rezerwą. Chyba, że wolimy dołączyć się do zakrojonych na szeroką skalę, międzynarodowych spekulacji i
poszukiwań winnego. „Źródła donoszą, że
widziano Alana Greenspana na śniadaniu z
Balcerowiczem...”
Ela Domagalska
ela.domagalska@gmail.com

N

ie będzie powtórki z
Wielkiego Kryzysu z lat
30.” - uspokajał George
Soros, znany amerykański finansista w lipcu
2008 roku. Jednakże po
niecałej połowie roku, na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos 28 stycznia
2009 roku, wyraził on krańcowo odmienną
opinię: “Wielkość problemu jest znacznie
poważniejsza niż w latach 30.”
Nikt nie jest w stanie przewidzieć przyszłości, ani tego w jakim kierunku rozwinie się
obecna sytuacja. Jednakże zakładając, że
historia lubi się powtarzać, można przyjrzeć się bliżej podobnemu okresowi w historii gospodarczej i postarać się znaleźć
wspólne cechy. Najbardziej dostrzegalnym
podobieństwem jest to, że krajem w którym wybuchł kryzys są Stany Zjednoczonepaństwo o największej i najbardziej rozwiniętej gospodarce na świecie. Dlatego też
w toku analizy przebiegu światowej recesji
w większości wykorzystane zostaną dane z
tego kraju.
ZAŁAMANIE NA RYNKU GIEŁDOWYM
Początek kryzysu lat 30 wyznacza się na
tzw. „czarny wtorek” w październiku 1929.
Można także założyć, że spadki na Wall
Street z października 2007 zapoczątkowały chaos w światowym systemie finan-

sowo- gospodarczym. Sytuację na giełdzie
traktuje się jak swego rodzaju barometr
gospodarczy, pokazujący nastroje i przewidywania dotyczące przyszłości. Dlatego też
spadki kursów akcji na Wall Street w 1929
roku nie wróżyły nic dobrego. Załamanie
na rynku nastąpiło gwałtownie, a przełomowy okres przypadł na koniec października i początek listopada 1929. Wartość
indeksu Dow Jones spadła w ciągu niecałego miesiąca z pułapu ok. 350 punktów
na 200 pkt., czyli o nieco ponad 40%. Po
tych drastycznych spadkach nastąpiła nieznaczna korekta, ale trend spadkowy był
kontynuowany aż do poziomów poniżej
50 punktów w lipcu 1932 roku, kiedy to
indeks wyznaczył minimum. Bessa trwająca dwa lata i osiem miesięcy doprowadziła
do zmniejszenia wartości indeksu DJIA o
około 88%.
Obecna bessa, która trwa już półtora roku,
spowodowała obniżenie wartości analizowanego indeksu Dow Jones o prawie 50%.
Dla porównania, wielkość spadku w analogicznej długości okresu w latach 1929-1931
wynosiła około 43 %. Oczywiście charakter
spadków i ich przebieg się różnią, wobec
czego czas trwania bessy również może być
inny niż 80 lat temu. Warto jednak zauważyć, iż koniec spadków na rynku akcji w
1932 r. nie oznaczał końca światowego kryzysu. Dowodem na to może być fakt, że za-
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burzenia w systemie bankowym z największą siłą wystąpiły dopiero w roku 1933.
SYSTEM FINANSOWY W OBLICZU
WIELKIEGO KRYZYSU
Przyczyną załamania się systemu bankowego była niemożność spłaty zaciągniętych pożyczek przez podmioty gospodarcze
w czasach dobrej koniunktury – automatycznie narzuca się analogia z obecnym
kryzysem kredytów hipotecznych w USA.
Cytowany wcześniej G. Soros swoją tezę o
tym, iż kryzys światowej gospodarki może
być gorszy niż ten z lat 30-tych uzasadnił
tym, że „kredyt wyrażony w odsetku produktu narodowego brutto wynosił w 1929
r. 160% i wzrósł do 260% w 1932 i na początku 1933 r. na skutek deflacji oraz spadku aktywności gospodarczej”. W 2008 r.
kredyt wynosił ok. 360% PNB i w najbliższych latach prognozuje się jego wzrost
do 500%.
Rządy krajów – podobnie jak teraz – starały
się nie dopuszczać do załamania systemu i
wspierały finansowo banki, jednakże pomoc
ta okazała się niewystarczająca i nieskuteczna. Pierwszym „spektakularnym upadkiem”
banku było bankructwo austriackiego Oesterreichische Kredit- Ansztalt w 1931 roku.
Wydarzenie to wywołało popłoch i panikę
także w innych europejskich krajach. Zaczęto masowo odbierać wkłady z banków, co
doprowadziło do utraty płynności, a w rezultacie bankructwa wielu innych instytucji
kredytowych. Nasilenie kryzysu bankowego
wystąpiło w 1933 r., gdy w Stanach Zjednoczonych kilka tysięcy banków zaprzestało
wypłacania depozytów.
M. Friedman i A. Schwarz w książce „A Monetary History of the United States, 18671960” wysnuwają teorię wystąpienia załamania gospodarczego, na skutek błędnych
decyzji banku centralnego USA. Przede
wszystkim jako działanie FED , które przyniosło negatywny efekt podają ostry wzrost
stóp procentowych, który rozpoczęto wiosną 1928 i kontynuowano aż do załamania
na rynku akcji. Podwyżka stopy procentowej przez FED miała na celu ograniczenie
brania kredytów w celach spekulacyjnych
zakupów akcji. Nie wzięto jednak pod uwagę spadających cen oraz stanu gospodarki,
które przemawiały przeciwko takiemu posunięciu. Silne zmiany stóp procentowych
spowodowały niestabilność systemu kredytowego, natomiast w warunkach osłabionej
gospodarki doprowadziły do jej załamania.
Śledząc politykę banku centralnego USA w
latach 2004-2007 można zaobserwować
pewną zbieżność w postępowaniu – występuje kilkuprocentowy wzrost stóp po okresie utrzymywania ich na poziomach ok. 1%
(po załamaniu ery dot-comów). Niska stopa
procentowa towarzyszyła udzielaniu kredytów na rynku subprime, które z kolei były
jedną z przyczyn pęknięcia bańki nieruchomości, kiedy kredyty podrożały. Były szef
FED, Alan Greenspan, w swoim sławnym

przemówieniu przyznał się do popełnienia
błędu. Nie przypuszczał, iż ceny nieruchomości mogą zacząć
spadać. Analogicznie i
80 lat temu nie przewidywano możliwości
takiego spadku cen na
rynku akcji.

Wykres 1 Wskaźnik cen hurtowych i produkacja przemysłowa
w USA w latach 1929 - 1933 (1929=100)
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$2650 za tonę (spadek ponad 70%) - od
lipca 2008 do stycznia 2009, czyli w dużo Matera Gospodarka Światowa, Geneza i
krótszym okresie czasu. Indeks towarów Rozwój). Zmiany produkcji przemysłowej
żywnościowych (food price index) spadł z w Stanach Zjednoczonych w latach 1930poziomów 213 pkt. w marcu 2008 do 146 1933 przedstawia Wykres 1.
pkt. w styczniu 2009 (spadek o ok. 30 %).
Najświeższe dane z amerykańskiej gospoNależy podkreślić, że ceny żywności w darki mówią o spadku wskaźnika produkokresie Wielkiego Kryzysu spadały z więk- cji przemysłowej w styczniu o 12,9 % r./r.
szą siłą niż innych towarów. Wynikało to Wahania tego wskaźnika mają zasadniczy
z tego, iż rolnictwo było sektorem bardzo wpływ na produkt krajowy brutto (PKB).
rozproszonym i nie posiadającym moż- W latach 1929- 1933 nastąpił spadek ameliwości wpływania na poziom produkcji, rykańskiego PKB o ok. 26,5%. Obecnie nie
natomiast inne sektory miały wysoki po- można zaobserwować tak dużych spadziom monopolizacji, który wzrósł znacznie ków wartości PKB Stanów Zjednoczonych,
w okresie kryzysu. Skutkowało to stero- jednakże dane na temat PKB za 4 kwartał
2008 ukazały jego spadek o 6,4%, co stanowi największą zmianę od 1982 roku.
Wielki Kryzys przyniósł gospodarce świaObecnie nie można zaobsertowej także poważne wzrosty bezrobocia.
wować tak dużych spadków
Bezrobocie wśród robotników w 48 najwartości PKB Stanów Zjedbardziej uprzemysłowionych krajach świata wynosiło w 1926 r. 14 mln osób, w lutym
noczonych, jednakże dane na
1930 r. wzrosło do 19,1 mln, w styczniu do
temat PKB za 4 kwartał 2008
34,5 mln, aby po roku osiągnąć liczbę 48,1
ukazały jego spadek o 6,4%, co mln – jak widać liczba bezrobotnych wzrosła prawie trzykrotnie w ciągu niecałych
stanowi największą zmianę od
dwóch lat. Również obecnie stopa bezro1982 roku.
bocia wzrasta: w Stanach Zjednoczonych
w styczniu 2009 wyniosła 7,6% w stosunku
waniem poziomem produkcji a w konse- do 4,9% w styczniu 2008, w strefie euro
kwencji wielkością cen. Monopole były 8,2% do7,1% w roku ubiegłym, ale prognotakże jedną z przyczyn znacznego spadku zuje się dalsze jej wzrosty.
poziomu produkcji. Światowa produkcja By walczyć z kryzysem w latach 30 –tych
przemysłowa obniżyła się w 1932 r. o 33% postanowiono zwiększyć wydatki publiczw porównaniu z 1928 r. (J. Skodlarski, R. ne. To wtedy weszła w życie Keynsistowska
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doktryna interwencjonizmu państwowego.
Wydatki budżetowe, (które w 1929 roku
wynosiły 20% amerykańskiego PKB) w latach 1933- 1939 wzrosły trzykrotnie. Było
to skutkiem polityki prezydenta Roosvelta
i wprowadzenia przez niego tzw. „Nowego Ładu” (New Deal). Konsekwencją tego
było zwiększenie poziomu deficytu budżetowego, który w latach 1933/34 wyniósł 4
mld dolarów, co stanowiło ok. 6 % PKB.
Deficyt budżetowy w roku 2008 dla USA
wyniósł 438 mld dolarów, czyli około 3%
PKB, lecz w przedstawionym budżecie na
2009 rok ma on wynieść ponad bilion dolarów, co może znacznie przewyższyć stopień największego deficytu USA w czasie
kryzysu lat 30-tych.
JAK SIĘ ZBUDZI TO..?
Można stwierdzić, że wiele zjawisk które
wystąpiło podczas Wielkiego Kryzysu lat
30-tych obserwujemy także dziś z różnym stopniem nasilenia. Co więc zrobić,

...Wielki Kryzys przyniósł
zmianę w patrzeniu na
gospodarkę w postaci
koncepcji Keynesa, tak i
podczas obecnych zawirowań
może zrodzić się nowy nurt
myśli ekonomicznej, ...
by czerpać z doświadczeń, nie popełniać
błędów i uniknąć skutków, jakie przyniósł
Wielki Kryzys? W latach 30-tych działania poszczególnych krajów miały na celu
jedynie obronę własnych, narodowych
interesów, co przerzucało ciężar kryzysu
na inne państwa. Powszechny był wzrost
protekcjonizmu państwowego, stosowanie
dumpingu cenowego i wszelkie działania
ograniczające wolny handel, a to wzmagało jedynie recesję. Chociaż i dziś można dostrzec działania protekcjonistyczne
(np. podwyższenie ceł na stal przez Indie,
czy finansowe wsparcia koncernów samochodowych w Stanach Zjednoczonych
i Francji), to pozytywnie można ocenić
próby podejmowania międzynarodowej
współpracy i szukanie wspólnych rozwiązań przez rządy krajów.
Podobnie jak Wielki Kryzys przyniósł
zmianę w patrzeniu na gospodarkę w
postaci koncepcji Keynesa, tak i podczas obecnych zawirowań może zrodzić
się nowy nurt myśli ekonomicznej, który
przyniesie odpowiednie rozwiązanie. Należy mieć jedynie nadzieję, że niedźwiedź
- symbol złej koniunktury i załamania na
rynkach - nie zostanie jeszcze bardziej
rozbudzony.
Adam Krajewski
adam.krajewski@skninwestor.com
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spółkach
giełdowych zarządzanych
przez
menedżerów dochodzi do
konfliktu,
wynikającego z różnicy
interesów pomiędzy zarządzającym i właścicielem. Jednym ze sposobów łagodzenia
występujących powyżej sprzeczności a zarazem możliwością motywowania najważniejszych pracowników może być wprowadzenie opcji menedżerskich.

ostatnie z wymienionych to w ich zakresie
istnieje stosunkowo duża swoboda, a kryterium takim może być określony zysk netto czy wyznaczona wartość sprzedaży.
Projektując odpowiedni program opcji
menedżerskich można zastanawiać się nad
wieloma aspektami. Jednym z nich może
być to jaki udział we własności powinna
mieć kadra zarządzająca. Tutaj szczególną
uwagę należy zwrócić na założenia teorii
agencji. Można również zastanawiać się
nad samym rodzajem opcji czy nad udziałem procentowym opcji w całkowitym wynagrodzeniu
Warto również wspomnieć o płaszczyźnie
podatkowej. Opcje menedżerskie nie mają
cech typowego wynagrodzenia. Obowiązek
podatkowy po stronie pracownika powstaje dopiero w momencie zbycia akcji, a nie
w momencie ich zakupu czy w chwili podpisywania umowy z pracodawcą. Należy
również podkreślić, że w sytuacji gdy pracownik zrezygnuje z opcji, nie jest on obciążony podatkiem dochodowym od osób
fizycznych. Przychody kadry zarządzającej
są opodatkowane według obowiązującej
skali podatkowej, ponadto są obciążone
składkami na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne. Zastosowanie opcji menedżerskich pozwala uniknąć obciążenia składkami, a ponadto dochód podlega podatkowi
od przychodów kapitałowych.

O KONFLIKCIE AGENCJI
Teoria agencji to jedna z koncepcji teoretycznych ładu korporacyjnego. Problemy agencji związane są ze zjawiskiem
rozdziału zarządzania od finansowania.
Teoria ta traktuje przedsiębiorstwo jako
związek powstały w efekcie kontraktów, bazujących na delegowaniu zadań
i odpowiedzialności od przełożonych do
podwładnych. Można wobec tego przyjąć, że przedsiębiorstwa są zbudowane
na zasadzie długotrwałego kontraktu
zawieranego między menedżerami a
właścicielami, w wyniku którego pierwsi otrzymują władzę a drudzy zadowalają się posiadaniem własności. Problem
rodzi się jednak wtedy, gdy zarządzający i właściciel mają przeciwstawne cele.
Właściciel musi stosować środki pozwalające mu z jednej strony na monitorowanie działań zarządzającego, z drugiej
natomiast skłaniające go do postępowania zgodnie z oczekiwaniami właściciela.
Konflikt interesów pomiędzy właścicielami a menedżerami może dotyczyć bardzo
różnorodnych płaszczyzn, między innymi
kwestii dotyczącej polityki inwestycyjnej, polityki wynagrodzeń, zysków czy
ryzyka. Menedżerowie realizując swoje
cele mogą podejmować działania, które
z punktu widzenia właścicieli wydają się
nieracjonalne i nieuzasadnione ekonomicznie. Można tutaj wskazać nadmierne tworzenie rezerw, nadmierne odpisy
amortyzacyjne, nadmierne inwestycje,

PROGRAMY MOTYWACYJNE
W POLSCE
Programy menedżerskie oparte na opcjach
zostały wprowadzone przez wiele spółek
notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W ostatnim czasie
istnieje coraz większe zainteresowanie ze
strony przedsiębiorstw wdrażaniem programów pozwalających na wynagradzanie
kluczowych pracowników świadczeniami
kapitałowymi. Na tego typu program zdecydował się między innymi producent Aluminium Kęty S.A., wprowadzając trzyletni
program motywacyjny dla kadry kierowniczej. W tym przypadku przydział walorów
zależał od wzrostu kursu na giełdzie oraz od
wzrostu zysku operacyjnego oraz od wzrostu zysku netto. Podobny program został
wprowadzony przez Globe Trade Center.
W tym przypadku zostały wyemitowane
warranty subskrypcyjne jako element opcji zakupu pewnej serii akcji, które zostały
skierowane do twórcy spółki. Podobne programy zostały wprowadzone również przez
Stomil Sanok czy Opoczno. Na szczególną
uwagę zasługują opcje menedżerskie Eurocashu – w tym przypadku przedsiębiorstwo
zdecydowało się udostępnić akcje za kilka
lat po cenie z IPO. Program ten został skierowany do zarządzających, kadry kierowniczej oraz do osób mających strategiczne
znaczenie dla działalności spółki. Rozwiązanie Eurocashu najbardziej przypomina
typowe opcje menedżerskie stosowane na
rynkach amerykańskich. Mają one szcze-
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MAKROEKONOMIA

OPCJA MENEDŻERSKA
A KONFLIKT AGENCJI

Współcześnie przyjmuje się różnorodne cele
funkcjonowania przedsiębiorstw. Wśród nich
wymienia się maksymalizację zysku w długim
okresie, maksymalizację udziału w rynku czy też
tworzenie możliwości rozwoju osobowościowego
i kariery zawodowej. Jednym z nich może być
również wzrost wartości przedsiębiorstwa.

projektować w rozmaity sposób w zależności od warunków, w jakich funkcjonuje
przedsiębiorstwo oraz od celu, jakie mają
one spełniać.
Z opcjami menedżerskimi związane są
charakterystyczne dla nich pojęcia – dzień
przyznania, okres nabywania uprawnień
oraz warunki nabycia uprawnień. Dzień
przyznania to termin, w którym strony
uzgadniają i potwierdzają warunki programu opcji menedżerskich. Okresem

W

kreatywną rachunkowość czy zatajanie
informacji. W przypadku wystąpienia
konfliktu agencji, jednym z podstawowych celów przełożonego staje się próba zabezpieczenia się przed możliwością
niewłaściwego działania menedżera.
CHARAKTERYSTYKA OPCJI
MENEDŻERSKIEJ
Opcja menedżerska to instrument finansowy, który daje prawo zakupu akcji określonej spółki w planowanym terminie i po
określonej cenie, jeśli zostaną spełnione
określone warunki. Prawidłowo zaprojektowane opcje menedżerskie dają szansę
na pogodzenie interesów właścicieli i kadry zarządzającej. Niewątpliwie powodują
związanie, kluczowej dla funkcjonowania
przedsiębiorstwa, kadry ze spółką. Warto
również zwrócić uwagę, że opcje menedżerskie ograniczają koszty wynagrodzeń
dla spółki oraz zmniejszają obciążenia
podatkowe. Jest to instrument, który w
ostatnim czasie bardzo zyskuje na popularności i jest coraz chętniej wykorzystywany
przez przedsiębiorstwa w celu tworzenia
zbalansowanych programów motywacyjnych. Warto również zwrócić uwagę, że
instrumenty te są często wykorzystywane
w przedsiębiorstwach, które swoją działalność opierają na specjalistycznej wiedzy
pracowników. Opcje menedżerskie można

nabywania uprawnień nazywa się czas, w
którym wszystkie określone warunki nabycia uprawnień muszą zostać spełnione.
Natomiast warunki nabycia uprawnień to
wymogi, które muszą zostać spełnione, aby
osoba uprawniona mogła otrzymać określone prawo, przykładowo prawo do nabycia akcji.
MOTYWACYJNY CHARAKTER
OPCJI MENEDŻERSKICH
Celem opcji menedżerskich jest utrzymanie
w przedsiębiorstwie kluczowych pracowników oraz zwiększenie poczucia odpowiedzialności i przynależności do firmy. Świadczenia, jakie mogą otrzymać menedżerowie
dzięki tego typu programom motywacyjnym
są bardzo różne. Mogą to być akcje, prawa
do akcji nowej emisji czy inne instrumenty uzależnione od kursu akcji. Dzięki opcji
menedżerowie mogą uzyskać prawo do zakupu akcji po cenach niższych niż rynkowe
czyli po tzw. cenach preferencyjnych. Może
zdarzyć się również i tak, że zaistnieją przypuszczenia o gwałtownym wzroście cen akcji i pracownik otrzyma prawo do akcji po
cenie wyższej niż rynkowa.
Programy motywacyjne oparte na opcjach
mogą być budowane w różnorodny sposób.
Rozważając ich wdrożenie należy określić
grupę adresatów, perspektywę czasową,
kryteria ekonomiczne. Jeżeli chodzi o
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gólny charakter motywacyjny i w szczególny sposób pozwalają łagodzić sprzeczności
wynikające z konfliktu agencji. Podobne
rozwiązania zostały wprowadzone również
przez spółkę Sokołów, w której liczba przyznanych akcji zależy od kryteriów określonych przez radę nadzorczą takich jak: zysk,
poziom sprzedaży czy wykonanie indywidualnych zadań. Z opcji menedżerskich
korzystała również kadra zarządzająca Pekao, Elektrobudowy, ComArchu czy KomputerLandu. W tym ostatnim przypadku
menedżerowie byli wynagradzani obligacjami zamiennymi na akcje.
PODSUMOWANIE
Jak możemy zauważyć dzięki wprowadzeniu odpowiednich programów opcji
menedżerskich można trwale związać
kluczowych pracowników ze spółką. Dzięki zastosowaniu tego typu instrumentu,
przedsiębiorstwa są w stanie łagodzić
sprzeczności wynikające z konfliktu agencji. Istnieje więc możliwość scalenia inte-

resów właścicieli i menedżerów. Wprowadzając tego typu programy motywacyjne
kadra zarządzająca, realizując swoje cele
musi mieć na uwadze również cele właścicieli i cele samej spółki. Możliwość dużej
swobody w zakresie projektowania opcji
menedżerskich, kształtowania skutków,
będących następstwem ich wprowadzenia
oraz możliwość kierowania ich do określonej grupy adresatów sprawia, że stają się
one coraz bardziej popularne i atrakcyjne
wśród polskich spółek.
Szymon Okoń
okonszymon@gmail.com
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KROK W PRZYSZŁOŚĆ

O perspektywach rozwoju i promocji uczelni - rozmowa z prof.
Janem Gajdą, Dziekanem Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego
Uniwersytetu Łódzkiego.
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Powołujemy Radę Biznesu, do której
zapraszamy osoby związane z firmami prywatnymi,
państwowymi, bankami, reprezentantami świata
mediów. Cieszy nas, że także Pani Wojewoda Jolanta
Chełmińska zgodziła się z nami współpracować.

J

akie jest Pana wrażenie
z pierwszych miesięcy
pełnienia funkcji Dziekana?
Wrażenia są trudne do opisania. Nie byłem świadom,
jak czasochłonna jest funkcja dziekana.
Oszacowałem, że od 1 września złożyłem ok
11 tysięcy podpisów, a to zabiera czas, który można by poświęcić na myślenie, w jaki
sposób udoskonalać i zmieniać Wydział.
Jak ocenia Pan dotychczasową współpracę Wydziału ze światem biznesu?
Jak zintensyfikować tą relację by miała ona realny wpływ na kształtowanie
programów studiów?
Podejście naszego Wydziału do kontaktów z biznesem zdecydowanie się zmienia.
Współpraca do tej pory nieformalna, oparta
na znajomościach i prywatnych kontaktach,
będzie przynajmniej w części sformalizowana. Powołujemy Radę Biznesu, do której
zapraszamy osoby związane z firmami prywatnymi, państwowymi, bankami, światem
mediów. Cieszy nas, że także Pani Wojewoda Jolanta Chełmińska zgodziła się z nami
współpracować. Główną misją Rady Biznesu będzie zbliżenie środowiska nauki i edukacji ze sferą praktyki . Obie strony mogą w
ten sposób lepiej wykorzystać posiadane zasoby i swój potencjał. Współpraca tych środowisk może zaowocować wzmocnieniem
kontaktów i wymianą pomysłów. Rada ma
być ciałem doradczym, współtworzyć programy dydaktyczne. Dzięki tej współpracy
chcemy pozyskiwać miejsca do odbywania
praktyk studenckich, na przykład studenci Gospodarki przestrzennej mogliby we
współpracy z Urzędem Miasta rozwiązywać praktyczne case’y, które przyczynią się

do polepszenia jakości życia mieszkańców
naszego miasta. Chcemy też promować
najzdolniejszych studentów poprzez fundowanie stypendiów i nagród, organizować
wspólne konferencje, seminaria, warsztaty i
wykłady. Potwierdzeniem działań jest fakt,
że pierwsze spotkanie Rady Biznesu ma odbyć się już 17 kwietnia.
Czy jest Pan zadowolony z inwestycji
związanej z utworzeniem Centrum
Informatyczno-Ekonometrycznego w
dawnym budynku „Palmy”- to będzie
jedna z dwóch największych inwestycji na Uniwersytecie Łódzkim?
Z modernizacją „Palmy” (to budynek po
przychodni lekarskiej dla studentów i pracowników UŁ) wiążemy wielkie nadzieje.
Jesteśmy o włos od podpisania umowy,
dzięki której będzie możliwa realizacja tego
projektu dofinansowanego z pieniędzy unijnych. To pozwoli nam na przebudowanie
Palmy w nowoczesne Centrum Informatyczno-Ekonometryczne. Centrum będzie
w pełni zinternetyzowane, o znacznej ilości
laboratoriów komputerowych oraz sal multimedialnych. Umożliwi to kształcenie oraz
prowadzenie badań w tych obszarach, które
stają się siłą napędową rozwoju gospodarki. Wraz z otwarciem tego centrum zostanie uruchomiony nowy kierunek studiów
- Informatyka. Początkowo mają to być studia na poziomie licencjackim, a docelowo
także studia drugiego stopnia oraz studia
doktoranckie. Co ważne, wśród inwestycji
uwzględnione jest również stworzenie dodatkowej przestrzeni na parkingi dla studentów, coraz częściej przyjeżdżających na
Wydział własnymi samochodami. Zakończenie remontu „Palmy” planowane jest na
wrzesień 2010 roku.
Czy istnieje plan dostosowania specjalności do wymogów rynku pracy i
czy Wydział planuje otworzyć jakieś
nowe kierunki, oprócz Informatyki?
Uczelnia mająca nazwie „Uniwersytet” winna kształcić w sposób raczej ogólny niż za-

wodowy. Wiąże się to z faktem, że żyjemy
w czasach, w których otaczająca nas rzeczywistość nieustannie się zmienia. I dlatego
realnie na to patrząc, jest mała szansa, by
młodzi ludzie kończąc określony kierunek
studiów, całe życie pracowali w jednym
zawodzie i w jednym miejscu. Promujemy
ideę kształcenia się przez całe życie; ten pomysł to nie tymczasowa moda, ale właśnie
wymóg rynku pracy, skutek pojawiania się
nowych technologii, nowych dziedzin nauki
i nowych potrzeb. Dlatego uczymy studentów jak się uczyć, jak rozwijać własną elastyczność. Jak wspominałem, liczymy że
właśnie Rada Biznesu okaże się pomocna w
odpowiednim ukształtowaniu naszych specjalności, by przydawały się w praktyce ale
nie były wąsko zawodowe.
Ponadto należy pamiętać, że Łódź jest
świetnie ulokowana geograficznie, jest położona w miejscu gdzie przecinają się główne
trakty komunikacyjne. Podczas negocjacji z
lokalnymi partnerami okazało się, że rynek
zgłasza zapotrzebowanie na aż 1000 osób
wykwalifikowanych w dziedzinie logistyki.
Staramy się z Wydziałem i jego orientacją
wyjść naprzeciw tym potrzebom, czego wyrazem stało się utworzenie kierunku – Logistyka, na którym we współpracy z Politechniką Łódzka otworzymy w bieżącym roku
specjalność: Logistyka - innowacyjne technologie materiałowe. Odpowiedzią na potrzeby lokalnego rynku pracy stały się także dwie specjalności ekonomiczne – jedną
jest Ekobiznes, drugą to Ekonomia sektora
publicznego uruchamiana od roku akademickiego 2010/11.
Ostatni okres to czas intensywnych
zmian jakie dokonują się nie tylko w
systemie nauczania, ale i na Naszym
Wydziale?
Z wielką satysfakcją obserwuję zmiany
wśród studentów. Zauważam znaczne ożywienie działalności kół naukowych oraz samorządu studentów. W latach dziewięćdziesiątych był taki okres, w którym przez 3 lata
Rada Wydziału pracowała bez reprezentacji
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studentów, ponieważ nie byli oni w stanie
wybrać swoich delegatów. Teraz jest inaczej. Aktywizacja studentów w zarządzaniu
Wydziałem jest przyszłością, na którą sam
liczę. Dużą zmianą jest również nawiązanie
współpracy między wydziałami i wspólne
prowadzenie kierunków, jak chociażby Polityki społecznej z Wydziałem Prawa i Administracji czy Dziennikarstwa i komunikacji społecznej z Wydziałem Filologicznym.
Gdy te działania zostaną zintensyfikowane
i rozszerzone na inne jednostki będziemy
mogli powiedzieć, że zmierzamy do realizacji
idei Uniwersytetu jako tego miejsca, gdzie jest
wiedza, inspiracja intelektualna i współpraca.

szych i największych tego typu ośrodków
kształcących na kierunkach ekonomicznych
i społecznych w Polsce. Wśród naszych absolwentów mamy wielu wybitnych ludzi,
którzy stali się praktykami życia politycznego, społecznego, gospodarczego. Dzisiaj
zapraszamy ich na wykłady i spotkania z
młodymi ludźmi.
Studenckie Koła Naukowe chcemy zarówno
wykorzystywać do promocji i kształtowania
obrazu Wydziału, ale również wspierać. Zamierzamy sprawić by w budżecie Wydziału
znajdowały się środki finansowe, które będą
pomagały w realizacji ich działalności. Koła
naukowe są doskonałymi ambasadorami naszej uczelni. To przede wszystkim członkowie kół naukowych odwiedzają szkoły średnie, spotykają się z młodszymi
kolegami, przekazują wiedzę

”
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atrakcyjniejsze możliwości kształcenia się
na zagranicznych uniwersytetach, będą mogli podejmować pracę za granicą, zdobywać
doświadczenia zawodowe, szkolić języki
obce, by wrócić do Polski, bogatsi w wiedzę,
nie tylko zawodową, ale przede wszystkim
życiową.
Wyzwaniem jest dla nas fakt, że jesteśmy
zawieszeni pomiędzy mocnymi centrami
naukowymi – Warszawą, Krakowem, Poznaniem, Wrocławia. Wyobrażam sobie
że to właśnie my możemy nadawać barwy
centrum kraju; myśleli o tym, jak sprostać
oczekiwaniom rynku jeśli chodzi o nowe
profile kształcenia, współpracę z władzami
samorządowymi, lokalnymi instytucjami i
światem biznesu. Chcemy podejmować coraz szerzej współpracę międzyuczelnianą.
Udało nam się to z Politechniką Łódzką,

...myśleli o tym, jak sprostać oczekiwaniom
rynku jeśli chodzi o nowe profile kształcenia, współpracę z
władzami samorządowymi, lokalnymi instytucjami i światem
biznesu. Chcemy podejmować coraz szerzej współpracę
międzyuczelnianą.

Czy ze względu na zbliżający się niż
demograficzny Wydział planuje jakieś specjalne działania promocyjne i
jeśli tak to czy zamierza wykorzystać
przy tym SKNy?
O promocji na Wydziale zaczęło się mówić
stosunkowo niedawno. Jeszcze pięć lat temu
ilość chętnych do podjęcia studiów, była na
tyle wysoka, że promocja nie wydawała się
szczególnie istotna. Dzisiaj widzimy potrzebę promocji naszego Wydziału, nie tylko
dlatego, by zachęcić młodych ludzi do studiowania właśnie u nas. Jak już wspomniałem chcemy propagować ideę, że warto nieustannie się dokształcać. Skończyć nie tylko
studia licencjackie czy magisterskie, ale podejmować studia podyplomowe czy doktoranckie. Chcemy promować także wyniki
badań i inne osiągnięcia naszych pracowników i studentów, tak aby Łodzinie i mieszkańcy naszego regionu, mogli korzystać z
tej wiedzy. Realizujemy ideę „Uniwersytetu
Zawsze Otwartego”, tak aby każdy, kto ma
ochotę mógł uczestniczyć w konferencjach,
wykładach otwartych, warsztatach. Dobrym
tego przykładem jest organizacja Festiwalu
Nauki, Techniki i Sztuki. Na naszym Wydziale będzie się odbywało bardzo dużo
imprez w tym czasie, na które zapraszamy
szczególnie uczniów szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych.
Promocję definiujemy tak naprawdę bardzo szeroko. To promocja nie tylko naszej
Uczelni, Wydziału, ale naszego miasta i regionu. Nasz Wydział jest jednym z najlep-

i tym samym stają się naszą wizytówką. Zachęcają do podejmowania studiów właśnie
na naszym Wydziale. Dlatego w tej sprawie
powinniśmy współpracować jako równorzędni partnerzy.
Rozglądając się po Naszym Wydziale
zauważyć można wiele zmian, które dotyczą różnych obszarów. Jak
Pan sobie wyobraża nasz Wydział
za 3 lata?
Nie chciałbym się martwić tym, czym będę
się martwił za 3 lata. Nie jestem pewien czy
będę startował w następnej kadencji, może
przyjdzie czas przekazania steru w młodsze,
sprawniejsze ręce. Zwykle prognozowanie
opiera się na nieco mechanicznej ekstrapolacji teraźniejszości. Tymczasem jedynym,
co z pewnością można powiedzieć o przyszłości jest to, że przyszłość będzie inna niż
ją sobie teraz wyobrażamy. Spróbujmy jednak zajrzeć w naszą przyszłość.
Spodziewam się, że wzmocni się „filar informatyczny” Wydziału, m.in. dzięki zwiększeniu liczby pracowni komputerowych,
rozszerzeniu oprogramowania i intensywniejszemu ich wykorzystanie w działalności
edukacyjnej Wydziału.
Chciałbym żeby to był wiodący Wydział wiodącej Uczelni. Ważna jest również kwestia
umiędzynarodowienia Wydziału. Chciałbym żeby studenci w znacznie większym
wymiarze korzystali z wykładów w językach
obcych. Ułatwi to nawiązywanie współpracy z uczelniami europejskimi. Będziemy
mogli przyjmować więcej studentów z innych krajów w ramach programu Socrates/
Erazmus. Z kolei nasi studenci będą mieli

połączyliśmy nowoczesne technologie z logistyką i utworzyliśmy zupełnie nową specjalność, która rusza od następnego roku
akademickiego. Rozważamy współpracę z
Uniwersytetem Medycznym w dziedzinie
kształcenia lekarzy z ekonomii zdrowia. Razem możemy więcej zdziałać - dla studentów, dla miasta, dla regionu.
Wiemy, że jest Pan specjalistą w
metodach ilościowych, ekonometrykiem, wspaniałym wykładowcą.
Czym lubi się Pan zajmować w wolnym czasie?
Mam bardzo mało czasu wolnego. Od
szkoły podstawowej zajmuje się akwariarstwem i tak trwa to od dziesięcioleci. Lubię
ogródek, zwłaszcza gdy zdejmuję dojrzałe
brzoskwinie z drzewa. Bardzo lubię czytać.
Jestem też fanem muzyki klasycznej. Moje
gusta ewoluują - zaczynałem od Chopina,
Czajkowskiego, a obecnie bardzo dobrze
słucha mi się muzyki barokowej.
Czego chciałby życzyć Pan Profesor
wszystkim studentom Wydziału Ekonomiczno - Socjologicznego?
Życzę im, by zadowolenie ze studiów
przyczyniło się do tego, by byli dumni, że
tutaj studiują i kończą jedną z najlepszych
Uczelni wyższych w naszym kraju.
Wywiad został przeprowadzony
30 marca 2009
Julita Kowalska
julita.kowalska@skninwestor.com
Wiktor Ruszkowski
wiktor.ruszkowski@skninwestor.com
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HOW TO CHANGE THE WORLD IN
TEN YEARS?
This is a story of two students who have
developed their dissertation into world’s most
valuable brand. This is a story of two computer scientists that challenged the World
Wide Web, changed business as such,
and finally revolutionized the way
we understand searching and
knowledge. This is a story of
Sergey Brin and Larry Page
the founders of Google.

LARRY PAGE
& SERGEY BRIN

SERGEY BRIN
Sergey Brin was born in 1973 in Moscow, as
a son of Micheal and Eugenia Brin, both of
whom where of Jewish descent. The family
emigrated to America in 1979 due to antisemitism in the Soviet Union which prevented Sergey’s father from pursuing his
dream - scientifical career.
In America Micheal Brin became a Mathematics professor at University of Maryland,
which Sergey also received his Bachelor of
Science degree in Computer science and
Mathematics in 1993. After that he began
his graduate studies at Stanford University.
Being a very sociable student of the second
year, Sergey volunteered to tour a group of
potential new students around the campus in summer of 1995. This is how he met
Larry Page.
LARRY PAGE
Lawrence Page was born in 1973 as a son
of two academic teachers at Michigan
State University, both specializing in Computer Science and programming.
From his early childhood he always
wanted to be an inventor. At he age
of twelve Page read the Tesla’s biography, whom he admired a lot although Page turned out much more
business oriented than his idol.
Page holds a Bachelor of Science degree in Computer Engineering from
University of Michigan. In that particular school he will always be remembered as the guy who has built
an inkjet printer out of Lego blocks.
After graduating from University
of Michigan, Larry was looking for
a good place to obtain his Masters
degree. As a part of this search he
visited the campus of Stanford University.
THE FIRST IMPRESSION
It was not what you would call a

love at first sight. “Sergey is pretty social;
he likes meeting people,” Page recalls, “I
thought he was pretty obnoxious. He had
really strong opinions about things, and I
guess I did, too.”
“We both found each other obnoxious,”
Brin explains. “But we say it a little bit jokingly. Obviously we spent a lot of time talking to each other, so there was something
there. We had a kind of bantering thing
going.” Page of course accepted Stanfords
offer.
BACKRUB
When Page started his first year of studies at Stanford, he chose his advisor to be
Terry Winograd, a pioneer in HumanComputer Interaction (HCI). Page started
to search for a dissertation theme. Among
other things, he considered focusing on the
mathematical aspects of the World Wide
Web, a fairly new concept at that time. Page
understood the Web’s

link structure as huge graph, webpages being nodes, and links from one webpage to
another being connections between nodes.
“Computer scientists love graphs” Page explained many years later during an interview. Winograd encouraged him to further
pursue this idea, which Page later referred
to as “the best advice I ever got.”
One of the first things that drew Pages attention while investigating the Webs link
structure, was that it was quite simple to
follow links from one page to the other,
yet not quite that simple to follow them in
the opposite direction. In simple terms he
was puzzled by the question: what pages
are linking to any given page? At this point
Page discovered a similarity of the Web to
the world of academic publishing. He figured that publications that are cited more
frequently than other tend to be better.
With this in mind, he started considering a
link in the World Wide Web to be a citation,
a sort of a vote given form one webpage to
another. He thought that if he could follow
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backlinks, he would be able to
estimate any given webpage’s
importance. If he could do that,
“the Web would become a more
valuable place” as he puts it.
That’s how BackRub was started
– as a scientific project at Stanford Univesity aimed at following, storing and analyzing links
in the Web. When it first started
off, Page estimated the Web to
consist of 10 million pages, connected with each other with,
as he than figured, 100 million
links. The numbers proved to
be much bigger.
The ideas scale and complexity
fascinated Sergey Brin, who at
that time was jumping from one project to
the other , not being able to settle on dissertation theme. “I talked to lots of research
groups and this was the most exciting project, both because it tackled the Web, which
represents human knowledge, and because
I liked Larry” Sergey explains.
THE SEARCH ENGINES
Basically, when Larry and Sergey first started working on the BackRub project, they
didn’t have a search engine in mind, they
actually didn’t have anything in mind, they
just wanted to explore the link structure of
the Web. It wasn’t long before they realized how much potential Larry’s initial idea
of the “importance of webpages” is. The
search engines that functioned in that time
focused on text as the only factor. When
a user typed a query into a search engine
he received a list of webpages that simply
contained his keyword. You can probably
guess how irrelevant such result could get.
Although BackRub was not designed as
a search engine, even in its early stages,
search results delivered by BackRub were
far superior to anything else available. “We
realized we had a quering tool, a page ranking that was useful for a lot of things” Brin
recalled “It gave a good overall ranking of
pages and ordering of follow-up pages”. It
was official Larry and Sergey decided, they
do not want to further develop BackRub
as scientific project, they wanted to build
a search engine. The invention time was
over, now it was time for business. This is
how Google was born.
GOOGLE
“Google” is a misspelling of “googol”,
which is the number represented by a 1
followed by one-hundred zeros. From
the beginning the search engine used the
Stanford website with the domain google.
stanford.edu. The domain google.com was
registered few years later in 1997. At first
Larry and Sergey used their dorm rooms
as an office and programming centre to
keep the necessary equipment . They
formally founded their company, Google

Inc., on September 4, 1998 at a friend’s
garage in Menlo Park, California.
INITIAL PUBLIC OFFERING
The first funding for Google as a company
was contributed in August 1998 from Andy
Bechtolsheim. The co-founder of Sun Microsystems, gave $100,000 to a corporation
which did not even exist.
In June 1999, a round of equity funding totalling $25 million was announced. Kleiner
Perkins Caufield & Byers and Sequoia Capital, two rival venture capital firms, became
major investors.
In the years 2000-2003 there was a lot of
speculation about Google going public. The
company had to compete with very strong
players: Yahoo! and Microsoft, who had really big cash. It was said that Google could
not afford to stay private for long. All this
speculation was usually commented by
Google officials in a following manner:
“We’re generating cash. We don’t ever need
to go public.” In early 2004 when Sergey
Brin was asked about the IPO he responded
in his usual style: “filling all those accounting forms is too difficult.”
Nevertheless, he seemed to have found
a way to get his head around them as on
April 29, 2004, Google made an S-1 form
SEC filing for an IPO to raise as much as
$2,718,281,828. The number was not random. It referred to Google’s “geeky” corporate culture as e ≈ 2.718281828. The IPO
was arranged by Morgan Stanley and Goldman Sachs Group. April 29 was also the
120th day of 2004, and as section 12(g) of
the Securities Exchange Act of 1934 states,
“a company must file financial and other
information with the SEC 120 days after
the close of the year in which the company
reaches $10 million in assets and/or 500
shareholders, including people with stock
options”. As Google stated in its annual
filing for 2004, every one of its 3,021 employees, “except temporary employees and
contractors, are also equity holders, with
significant collective employee ownership”.
This means, that they would have needed to
publish their financial information by filing

|39

them with the SEC no matter if they intended
to make a public offering or not. As Google
stated in the filing, their, “growth has reduced
some of the advantages of private ownership.
By law, certain private companies must report as if they were public companies. The
deadline imposed by this requirement accelerated our decision.” The SEC filing revealed
the truth about Google’s financial condition.
The company turned a profit every year since
2001 and yielded a profit of $105.6 million on
revenues of $961.8 million during 2003.
Google’s initial public offering finally
took place on August 19, 2004. A total of
19,605,052 shares were offered at a price of
$85 per share. Out of that number 14,142,135
( yet another example of “geek humour” as
√2 ≈ 1.4142135) were floated by Google and
5,462,917 by selling stockholders. The sale
raised $1,670,000,000, and gave Google a
market value of $23,000,000,000. The great
majority of Google’s 271 million shares remained under company’s control. Many of
Google’s employees millionaires overnight.
The company is listed on the NASDAQ stock
exchange under the ticker symbol GOOG.
TODAY
After its innocent beginnings, and spectacular IPO, Google became the company that
has truly revolutionized the Internet. During it’s 11 years of its history, Google has acquired 54 other companies, most valuable of
which were video sharing service YouTube
($1,650,000,000) and online advertising
network DoubleClick ($3,100,000,000).
Today Google employs more than 20 000
people in several countries, earning revenue
at $21 billion and generating net income at
$4 billion.
Present day Google is much more than search
engine, it’s an Internet based corporation
offering a wide range of products such as:
advertising, office software, web browser, email and cloud computing based services. All
of this would not be possible if it was not for
the personality of these two guys, Larry Page
and Sergey Brin.
Jacek Kowalczyk
j.kowalczyk@oneshot.pl
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THE NOBEL MEMORIAL PRIZE
IN ECONOMIC SCIENCES FOR THE
YEAR 2008

aul Krugman, a 55-year old
professor at Princeton University and columnist for The New
York Times, was awarded the
Nobel Memorial Prize in Economic Sciences “for his analysis of trade
patterns and location of economic activity”
on the 13th of October 2008. However, this
award is not one of the original Nobels. It
was created in 1968 by the Swedish central
bank in Alfred Nobel’s memory. Krugman
was the sole winner of the award last year,
which includes a prize of about $1.4 million.

gether two fields of study, helping foster
a better understanding of why countries
produce similar products and why people move from the small towns to cities.
Harvard economist and former chairman
of President Bush’s Council of Economic
Advisers - N. Gregory Mankiw resolves the
doubts: “The prize was rightly given for his
early academic work on the theory of international trade, not his more recent work as
a political pundit”.

THE NOBEL PRIZE – TURNING
POINT OR JUST A FAIR
VALIDATION OF A SUCCESS?
While speaking to the media, Krugman said
that some of his research works are linked to
global financial crises and related issues. He
assured that winning the Nobel award would
not change his approach towards research
and writing: “The prize will enhance visibility but I hope it does not lead me into going to
a lot of purely celebratory events, aside from
the Nobel presentation itself.”
GETTING INTO DETAILS
Asked about the significance of The Nobel
Krugman’s work has been associated with Prize, Krugman responded honestly: “For
New Trade Theory - the economic cri- economists, winning the prize is a validation
POLITICAL BATTLEGROUND
tique of international free trade from the but not news. We know what each other have
VERSUS SCIENTIFIC SHOWPIECE
perspective of increasing returns to scale been up to. For readers of the column, maybe
Krugman is well-known in academia for his and the network effect. He has developed they will read a little more carefully or maybe
work in international economics, includ- models that explain observed patterns of have a little more tolerance when I’m being
ing trade theory, economic geography, and trade between countries, as well as what boring.” Did he expect that his long-lasting
international finance. He was also a harsh goods are produced - where and why. Tra- effort would be finally appreciated? “To be
critic of the Bush administration and the ditional trade theory assumes that coun- absolutely, totally honest I thought this day
Republican Party, his relentless criticism tries are different and will exchange dif- might come someday, but I was absolutely
included opposition to the $700 billion ferent kinds of goods with each other. His convinced it wasn’t going to be this day. I
financial bailout – the so called Paulson’s theories have explained why worldwide know people who live their lives waiting for
plan directed towards rescuing banking trade is dominated by a few countries that this call, and it’s not good for the soul. So I
system and stemming the financial crisis.
are similar to each other, and why some put it out of my mind and stopped thinking
However it was not the political commit- countries might import the same kinds of about it.”
ment that made an impression on The No- goods that it exports. He comments his Krugman is the rare academic economist
bel Prize Committee but rather his 30-year contribution with a certain dose of mod- who is also part of pop culture. A YouTube
work on global esty: “There was something very beautiful video of his joint appearance with Fox News
trade. Beginning about the old existing trade theory, and pundit Bill O’Reilly on “Meet the Press” has
with a 10-page its ability to capture the world in a sur- been viewed by more than 100,000 people.
paper
in prisingly simple conceptual framework. Besides co-authoring textbooks, he has writ1979 that And then I realized that some of the new ten two best-sellers, “The Great Unraveling:
knit
to- insights coming through in industrial or- Losing Our Way in the New Century” and
ganization could be applied to “The Conscience of a Liberal.”
international trade.”
At his first conference as the Nobel Memorial Prize in
Economic
Sciences
winner,
For economists, winning the prize is a
Krugman
was
validation but not news. We know what
asked about Chieach other have been up to. For readers of the column, na’s economic
future. He said
maybe they will read a little more carefully or maybe
he did not have
have a little more tolerance when I’m being boring.
an answer: “I’ve
spent the last few
years trying to
Krugman was the main person who save my own damn republic.”
brought all the theory together, recognized Paul Krugman continues to teach at Prinits importance to the real world and pro- ceton. This semester he is teaching a small
duced a large expansion of international graduate-level course on international montrade theory to make it more applicable to etary policy and theory, covering such timely
the modern world. He deepened the un- subjects as international liquidity crises.
derstanding of the determinants of trade
Adam Adamiak
and the location of economic activity.
adam.adamiak@skninwestor.com
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KIERUJ SIĘ DO NAS
Ernst & Young to szansa na to, by zacząć poziom wyżej.
Oferujemy Ci pracę w gronie świetnie wykwalifikowanych specjalistów,
atrakcyjne szkolenia i dostęp do zasobów wiedzy światowej firmy.
Od pierwszego dnia zmierzysz się z prawdziwymi wyzwaniami.
Jeśli jesteś absolwentem lub studentem III, IV lub V roku,
posiadasz zdolności analityczne, innowacyjne podejście do problemów
i informacji oraz posługujesz się biegle angielskim — dołącz do nas.

Poszukujemy Asystentów i Praktykantów do działów:

• Audytu (Warszawa, Katowice, Kraków, Poznań, Wrocław)
• Doradztwa Biznesowego (Warszawa)
• Doradztwa Podatkowego (Warszawa, Katowice, Kraków, Poznań, Wrocław)
• Doradztwa Transakcyjnego (Warszawa)

Zacznij poziom wyżej
Aplikuj on-line do 3 kwietnia
www.ey.com.pl/kariera

