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Drodzy Czytelnicy,

Oddajemy w Wasze ręce ósme już wydanie Magazynu DEAL. Jeste-
śmy pełni nadziei, że spełni ono Wasze oczekiwania. W tworzenie 
bieżącego numeru włożyliśmy jak zwykle wiele pracy i jeszcze więcej 
serca. Próbowaliśmy wskazać nowe trendy, dotrzeć  do osób, które 
swoim doświadczeniem motywują innych do działania.
Zainspirowani myślą Marcela Proust’a, że: „Prawdziwe badanie 
świata nie polega na poszukiwaniu nowych lądów, ale na patrzeniu 
w nowy sposób”, postanowiliśmy zamieścić w bieżącym numerze ar-
tykuły, w których autorzy prezentują innowacyjne spojrzenie na go-
spodarkę. Postawiliśmy na treści, które skłaniają do przemyśleń. 
W numerze znajdziecie między innymi wywiad z Amerykańskim 
ekonomistą - profesorem Clopperem Almonem, wnikliwą analizę 
rynku złota, który okazuje się najbardziej stabilną inwestycją w do-
bie kryzysu, jak również przeczytacie o realnym aspekcie wirtualne-
go świata. 
Jesteśmy niezwykle dumni, iż w DEAL’u od bieżącego numeru po-
jawił się nowy dział o nazwie OKIEM EKSPERTA. Wypowiadają się  
w nim profesjonalni analitycy rynku. Nowością jest także poszerzenie 
naszego magazynu o aspekty prawne mające wpływ na ekonomię. 
Pragniemy was również poinformować, że nawiązaliśmy współ-
pracę z prestiżowym ogólnopolskim portalem gazeta.pl. Jest to 
dla nas zaszczyt i niezwykłe wyróżnienie, będące zarazem doce-
nieniem wieloletniej pracy. W związku z tym nasze artykuły od 
przyszłego miesiąca będziecie mogli czytać także pod adresem:  
http://gospodarka.gazeta.pl/Gielda/. 
Deal od zawsze jest efektem pracy i marzeń wielu osób. W tym miej-
scu chcielibyśmy podziękować Partnerom za wsparcie naszych dzia-
łań i za pomoc w realizacji celów. 
Pragniemy przede wszystkim podziękować jednak Wam, drodzy 
Czytelnicy, za to, że jesteście i motywujecie nas do pracy i ciągłego 
rozwoju. Chcemy byście byli świadomi, że to Wasze uwagi i suge-
stie są dla nas najcenniejsze. Czekamy na miłe słowa jak również na 
krytykę, chcemy bowiem, aby kolejne numery spełniały Wasze ocze-
kiwania. Zachęcamy tym samym osoby zainteresowane do publiko-
wania swoich artykułów na łamach naszego pisma. 

W imieniu swoim i całej redakcji,
Małgorzata Skibińska

Redaktor Naczelna
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Dr 
Clopper Almon, curren-
tly Professor Emeritus at 
the University of Mary-
land, is a distinguished 

economist, economic analyst and the au-
thor of the three-volume work ”The Craft 
of Economic Modeling”, available on the 
Internet. In 1976 he founded Inforum (In-
terindustry Forecasting at the University 
of Maryland), which is dedicated to impro-
ving business planning, government policy 
analysis, and the general understanding of 
the economic environment. On his visit to 
Poland, Professor  Almon was awarded the 
Universitatis Lodziensis Amico medal and 
delivered a series of lectures on  ”Sectoral 
and multisectoral models of the economy” 
for the Faculty of Economics at the Univer-
sity of Lodz.

Do you speak some Polish? 
Very little. I know Russian fairly well, so  
I am not totally lost in Polish, espe-
cially in reading.  I studied Russian 
when I was your age, back in the 
early 1950s. It seemed that Russian 
was going to be an important world 
language and, in fact, because  
I read a lot of mathematics, it was  
a very useful. In  Soviet days, many 
of the best minds in Russia went into 
mathematics because it was safe. 
It was very risky for an independent thin-
ker to go into economics.  The best minds 
went into mathematics and physics. In the 
Academy of Sciences, they were paid by the 
word or by the page for their publications, 
so in mathematics, they would write out 
every line very clearly, all the algebra, whe-
reas the American textbooks on the same 
subject were very terse. The publishers wo-
uld tell the authors, “Don’t put in one for-
mula that isn’t absolutely necessary”. That 
is why the Russian math books were much 
easier to read than the American ones.   
I learned  numerical analysis almost enti-
rely from Russian books, as well as calculus 
of variations. I will try to do better in Polish 
next year, but don’t count on it.

How did you become engrossed in 
economics, and has it ever failed you 
as a science?
I was a child of the Depression. I was born 
in 1934, more or less at the bottom of the 

Great Depression, and I remember  vividly 
young men of your age coming to our ho-
use, knocking on the door, and asking to do 
a day’s work for a day’s food. I remember 
watching trains go by with men sitting in 
the freight cars, not in the passenger cars.  
I asked  my father, “Why are those guys not 
in the passenger cars?” - “Because they have 
no work,” he answered. “They came here to 
look for work, but  they couldn’t find any”. 
These were fine young people like you. As  
I grew older, I more and more wanted to 
understand how the economy can go so 
wrong and fail to provide jobs at one time, 
and at another, be booming with jobs.  
Well, 1929, the year of the Great Crash and 
the beginning of the Great Depression, was 
11 years after 1918, the end of the World 
War I. I was graduating from the college in 
1956, which was 11 years after  the end of 
World War II. I had gone to college in the 
booming period, but I was naturally asking, 

“Are we in the 1920s again? Am I going to 
graduate from college and start looking for 
work like those guys in the freight cars?”.  
Well, when 1956 actually came, it was  
a prosperous year. The year 1957, however, 
was shaky and in 1958 we had a substan-
tial recession, and many people felt that the 
Great Depression had come back. I wanted 
to understand why the economy someti-
mes generates depression and sometimes 
prosperity. Also,  I wanted to know  what 
can we do to generate a reasonable degree 
of prosperity all the time, not just in cycles.
Why does the economy go up and down? 
That brought me into economics. My father 
was a lawyer, but I could never have been 
satisfied in law. The lawyer must always 
argue his client’s case rather than look 
for the truth. I don’t mean that law is not 
important.  For example, if we had better 
bankruptcy laws, with special provision 
for financial firms, the Lehman Brothers 
failure need not have brought on paraly-

sis of the whole financial system. Instead, 
Lehman went into normal bankruptcy, and   
nobody knew whether or not their con-
tracts with Lehman were protected by the 
bankruptcy code. Everybody connected, 
even indirectly, with Lehman Brothers was 
left not knowing what their net worth was 
at the moment. Everybody became para-
lyzed with fright. A better bankruptcy law 
for financial firms would have helped a lot. 
You ask, Has the economics ever failed me? 
Yes, every day. A major part of economics 
is about “general equilibrium”. Well, what 
interests me is why the economy often fa-
ils to attain “general equilibrium”, so any 
model or theory that assumes that the eco-
nomy reaches and stays in equilibrium is, 
from my point of view, unsatisfactory.  The 
current crisis is a good case in point.  There 
were lots of warning signs, but economic 
science did not predict months in advan-
ce that, unless major changes were made, 

the economy would be in crisis 
in the fourth quarter of 2008.  
Nor, once we were in the crisis, 
did it clearly state what needed 
to be done to get out of the cri-
sis.  But of course, that is what 
makes economics interesting.  
The most evident problems are 
still calling out for solution.  Are 
they perhaps waiting for you?

How did the cooperation between 
you and the University of Lodz start?
That’s easy. Do you know professor Włady-
sław Welfe?

Of course, we had the pleasure to 
meet him during lectures. 
Well, have you ever heard of an institution 
called IIASA – the International Institute 
for Applied System Analysis? It was cre-
ated in the late 1960’s as a joint effort of the 
USSR, the United States, East Europe and 
West Europe. President Lyndon Johnson 
asked MacGeorge Bundy, then president 
of the Ford Foundation, to explore ways of 
scientific collaboration with the Russians 
in either a bilateral or multilateral setting.  
Bundy met with Academician Jermen Gvi-
shiani (son-in-law of Kosygin, then Presi-
dent of the USSR) Bundy, so goes the story, 
said to Gvishiani, “You know, it’s all very 
well for Russian scientists to visit American 

FROM A CHILD OF DEPRESSION TO THE 
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scientists in their laboratories and for the 
Americans to return the visit to the Rus-
sians, but what we really need is a place 
where scientists from the USA, the USSR, 
West Europe and East Europe can come 
together and work on our common pro-
blems”. Gvisiani replied, in effect, “That’s  
a great idea, Mac! Let’s just do it!”. Howe-
ver, just doing it proved complicated and 
it was not until 1972 that IIASA opened its 
doors in Laxenburg, Austria, in a former 
imperial county house. The Academies of 
Science of the USA, the USSR and most 
of East and West Europe were members. 
Now,  I’ll bet you don’t know what “Ap-
plied Systems Analysis” is.  Nobody does. 
That’s why they chose this name. Nobody 
knew what the institute would do, so they 
opened it to any kind of analysis: econo-
mics, physics, engineering, but it should 
be applied to practical problems. One of 
the areas was macromodeling and econo-
metric modeling. There were conferences, 
and Władysław Welfe and I were both 
invited to one. We were both put in the 
same guest house in Baden bei Wien and 
rode back and forth together between the 
guest house and the conference center in 
the IIASA shuttle.  As we rode, we talked.  
That resulted in my being invited to give 
some lectures and work here on several 
occasions. Then, I invited Mariusz Plich to 
come to the University of Maryland for two 
or three weeks.  After my own retirement,  
I was freer to accept invitations to be a visi-
ting professor.  So that’s how it all started.

How do you evaluate the educational 
system in Poland? What are the most 
striking differences between the sys-
tems  in Poland and in the US?

The difference that strikes one right away 
is the sharp, spatial division into faculties 
here. In this location, you have Economics 
and Sociology. Classical languages is so-
mewhere else, and Physics is somewhere 
else again. Mathematics may be over with 
Physics or it may be somewhere else again. 
History may be still somewhere else. In an 
American university, all these departments 
are are on the same grounds, the same 
campus, within a short walk of one ano-
ther, and every student is required to take 
courses offered by several departments.  In 
every American university that I know of, 
students are required to have courses tau-
ght by professors in a variety of fields.  An 
economics student will have math courses 
taught by mathematicians who also direct 
Ph.D. theses in mathematics, or physics or 
biology or government courses taught by 
professors doing research in those fields. 
You may say, “But we studied physics in 
high school”. Yes, but 
physics in high school is 
totally different from phy-
sics taught by a physics 
professor. People teaching 
fourteen- to eighteen- year
-old students are mainly if 
not exclusively  teachers. 
Advancing the frontiers of 
the subject taught is not expected of them.   
In a university, it is totally different, and 
university professors are a totally different 
breed from high school teachers. And the 
experience of studying with them is totally 
different.

So, that’s the most striking differen-
ce. What are the others?
Perhaps the degree to which you are spe-

cialized and seemingly confined. My acqu-
aintance with your undergraduate program 
is not really sufficient to comment in deta-
il, but I have noticed that you have more 
specialized and shorter courses than we do. 
Nearly all of our courses involve about for-
ty-five hours of class time. That’s the mini-
mum, and some of them would be sixty or 
seventy five hours.

We used to have some that long, but 
only during the first year. Some of 
them lasted longer than one hundred  
hours, for example in mathematics.
The University of Meryland has a particu-
lar feature which is a winter-term course, 
three weeks in January. During it students 
will take only one course which meets three 
hours a day for fifteen days. It’s generally 
figured that a student needs to do two ho-
urs of work outside class for every hour in 
class, so 15 hours in class approximates  
a 45-hour work week.  Some of us profes-
sors have taken advantage of this short, 
one-subject term to teach courses that 
take the students abroad. So I have seven 
times taken a group of 21, 21- year-olds, for  
21 days in Italy. We study many aspects 
of the development of civilization in Italy, 
from the Greek colonization of southern 
Italy to the creation of the euro and Italy’s 
qualification to be part of it.

What countries do you see as key 
players in the world of economy in 
the next 20 years?
Well, I hope the US is not completely out of 
the picture. So let’s say I expect we will still 
be there. I hope we will be somewhat more 
responsible than we’ve been in the past 
eight. Obviously, China is going to be ma-
king itself felt. Also, Western Europe, the 
Eurozone. India is more alive than it was 
a few years ago. Japan, having at one time 
been very strong, seems now less a leading 
country than it was a few years ago. What 
about the South American countries? What 
about Poland?

Poland is still waiting for this.
At present, I don’t think you would say 
Poland is a key player, but that’s not to 
say that it’s not on the field. What I wo-
uld hope for is that such national divisions 
will gradually dissolve, just as in the EU.  
I hope that boarders will kind of melt away, 
because they don’t make a lot of sense. As 
far as the Polish economy is concerned, do 
you see bright prospects for the future?  



I would be much more interested in your 
opinions  rather than mine. What do you 
see? Well, compared to other Baltic coun-
tries, our economy is in a good shape. It 
will be developing in next 20 years because 
of the Eurozone, because of co-
nvergence. In twenty years, we 
will be as developed as other 
western European countries. 
We should notice that it’s the 
first time when the world reces-
sion came to Poland from the 
EU. Many of the other coun-
tries are much more developed 
than Poland. Since the reces-
sion came to the Great Britian 
and Germany six months ago 
and has not really hit us yet,  
I believe, our economy and 
the way we’re going  is pretty 
good. At present, I think you 
have significantly undervalu-
ed currency.

Undervalued?
Undervalued. It would seem to 
me that zloty should be worth 
maybe 20 or 25 % more than it is at the cur-
rent exchange rate. You’ve gotten off easy 
with the recession because the zloty is un-
dervalued and Polish exports have held up 
very well. My hope would be that all the Eu-

rope will be prosperous. Poland along with 
everybody else.

Another significant factor, is that our 
finance law is very restrictive, and 
our banks can’t use so much leverage 
as in the US. And if you ask us, what 
is the secret behind avoiding the cre-
dit crunch, apparently, one of the 
main reasons, is the financial sector 
being under strict control of various 
institutions. 
The problem is always how to make the 
control such that the bubbles and collapses 
don’t happen. But it’s free enough to get 
money where it ought to be. Too much con-
trol can be bad, too little can be bad as well. 
It’s a very  tricky question.

We wonder what you are going to re-
call from your stay in Poland. Is the-
re anything that came as a surprise 
to you? We don’t mean the Universi-
ty of Lodz, but our city. Have you visi-
ted any other cities in Poland?
Sokolniki. It is a lovely place, but much 
built up since the last time I saw it about  

15 years ago. I saw a bit of Warsaw between 
the airport and the railroad station. I can’t 
say that I saw a huge difference there.  But 
between Lodz in 1995 and Lodz now, the-
re have been big improvements. Yesterday  

I had a free afternoon without the pressure 
of preparing for the next day, so I walked 
up and down on Piotrkowska street. It wa-
sn’t the best day because it was raining, but 
never mind the rain, it  looked  very nice. 

The architecture of your city 
comes from the most ple-
asant periods of architectu-
re. When you stop and look 
at some of these buildings, 
they’re just gorgeous, lovely, 
fantastic. I enjoy Lodz, but 
what I will remember? Well, 

bright, intelligent, and interesting young 
people, a privilege for a guy like me to teach.

Thank you. Our last question. We 
would like to know more about you 
as a person. What are your hobbies?  
What are you doing in your free 
time?
Oh, do I have free time? Since retirement, 
I’ve been wondering how I ever had time 
for teaching.

The problem is, we know your biogra-
phy, we know you’re great professor 
and the founder of the Inforum pro-
ject. But who are you, as a person?
Well, I enjoy classical music, opera, and 
the theater but seldom watch movies or TV.  
I enjoy walks in the woods and leisurely 
bike riding.  We have a small sailboat on  
a trailer in the back yard.  Also, my wife 
and I enjoy our “Sokolniki” in the Tennes-
see mountains. But I guess my main hobby, 
you might say, is languages. If you want to 
know how it feels to be, say, Italian, there 
is no better way than to learn some Italian.  
Now, if you don’t speak English as a native 

tongue, then you have to spend a lot of time 
reaching professional competency in En-
glish so you can write papers and reports, 
go abroad and make a speech at a confe-
rence,  engage in business negotiations,  

interview professors, and 
so on, all in English.  When 
English is your native lan-
guage, then you don’t have 
to spend so much time lear-
ning a second language well, 
and you can, instead,  learn  
a lot of languages badly.  
I have enjoyed doing that.  
I don’t speak more than  
a few words of Polish, but   
I can figure out what some 
things mean. I speak bad 
Russian, but not so bad that 
I can’t read and converse in 
it and similarly with Ger-
man, Italian, French and 
Spanish. When I started go-
ing to China, I began taking 
some Chinese classes at our 
University, and discovered 
that the big problem – much 

bigger than grammar, pronunciation or 
vocabulary – is how to look up a charac-
ter in a dictionary. The Chinese devised  
a way to do it that involves four successive 
searches. You search in one place and find  
a number; it tells you where to search next; 
you search there and maybe you find your 
character and maybe you don’t. If you do, 
it gives you a page number, you go to that 
page and look for your character. If I was 
lucky I could find a character in five minu-
tes. If I wasn’t lucky it might be 25 minutes. 
I learned several other systems and noticed 
that some characters were easy to find in 
one system and others, in another system. 
I devised my own hybrid system that ma-
kes looking up characters as fast as looking 
up English or Polish words in a dictiona-
ry. I put a 3,500-character list ordered in 
this system on the Internet. A Belgian en-
gineer, also a Chinese buff, picked it up, 
improved it, and together we now going for 
about 7000 characters.  The Internet with 
the Chinese Wikipedia, the on-line Flora of 
China, Avibase with Chinese names of all 
birds in China, Fishbase with the same for 
fish, and other resources make it possible 
for even an amateur like me to improve on 
the definitions in the best Chinese-English 
dictionaries of ten years ago. So I spend  
a lot of that alleged free time on languages.

Małgorzata Skibińska
malgorzata.skibinska@skninwestor.com

Piotr Kowalczyk
piotr.kowalczyk@skninwestor.com

Karol Janusz
karol.janusz@skninwestor.com

Bartosz Strąkowski
bartosz.strakowski@skninwestor.com



IS THE WORLD FLAT?
Amerykański publicysta Thomas Fried-
man po rozmowie z Nandanem Nilekanim, 
dyrektorem generalnym Infosys Tech-
nologies, spostrzegł, że świat jest płaski. 
Odkrycie to nie powinno jednak przypra-
wiać geografów o zbędne rozterki, bowiem  
wg Friedmana płaskość jest alegorią kształ-
tu świata uformowanego  pod wpływem 
globalizacji i procesów jej pochodnych.  
W ramach powyższej teorii jednym z głów-
nych 10 zjawisk pozbawiających świat kuli-
stości jest outsourcing. Postanowiłam osobi-
ście zweryfikować te doniesienia, stając się na  
2 miesiące częścią zespołu w jednej z naj-
bardziej znaczących na świecie firm BPO – 
Infosys Business Process Outsourcing.

THE SKY IS THE LIMIT
Friedmanowski płaski świat nie sprawdza 
się na gruncie polityki pracowniczej Info-
sysu, ponieważ w jej zakresie nawet awans 
ma dwa wymiary: poziomy - polegający na 
przejściu pracownika do innego działu oraz 
pionowy skutkujący objęciem stanowiska 
kierowniczego. Każdy podwładny wraz ze 
swoim Team Leaderem podczas półroczne-
go podsumowania wyników zwanego Per-
formance Appraisal, ustala indywidualną 
ścieżkę rozwoju. Droga do doskonałości 
może „wybiec” poza granice kraju – każdy, 
kto wykazuje bardzo dobrą znajomość języ-
ka obcego i mobilność, ma szanse uczestni-

czyć w międzynarodowych projektach, od-
bywających się  w zagranicznych centrach 
Infosys BPO.
Co więcej, Infosys BPO chętnie wspiera 
pracowników ukierunkowanych na roz-
wój, oferując im bogatą ofertę szkoleń we-
wnętrznych, czy też współfinansując kursy 
językowe, certyfikaty ACCA, czy studia 
MBA.

LET OUR TEAM HELP YOUR TEAM
Powoli w zapomnienie odchodzi pierwot-
ne znaczenie słowa manufaktura. W pra-
starym rozumieniu jest to „system pracy, 
oparty na podziale obowiązków, gdzie po-

szczególne jej etapy wykonywane są przez 
pracowników wyspecjalizowanych w ich 
wykonywaniu”. Infosys BPO w dużej mie-

rze funkcjonuje na zasadach popularnych 
w epoce pary i żelaza, wielokrotnie zwięk-
szając tym sposobem wydajność i szybkość 
realizacji zleceń. Manufakturowy charakter 
został niewątpliwie nadany usługom finan-
sowo - księgowym – przykładowo działy 
takie jak Accounts Receivable, Master Data 
czy Vendor Query odpowiadają za wydzie-
lony fragment procesu, równocześnie ści-
śle współpracując ze sobą, by rachunkowa 
układanka stworzyła zbilansowaną całość.

BHF ORU JV GR PO ICA TSSC…
Infosys BPO Ltd. jest międzynarodową kor-

poracją obsługującą klientów 
na całym świecie. Internacjo-
nalizm firmy wymusił ujed-
nolicenie procesów komuni-
kacyjnych. Mimo że operacje 
biznesowe prowadzone są  
w ok. 40 językach, oficjalnym 
językiem Infosysu pozosta-
je angielski. Nomenklatura, 
jaką posługują się pracow-
nicy od Indii po Meksyk jest 
więc zunifikowana. I tak np. 
skrót BHF należy rozszyfro-
wać jako Bridge Head Func-
tion i oznacza księgowego, 

który pracuje w lokalnej organizacji klien-
ta. Moim BHFem był bardzo uprzejmy ho-
lender Paul z Company Code’u NL31.

HOW TO GET THIS JOB?
W związku z powyższym nie wprawia  
w zaskoczenie fakt, iż jednym z podstawo-
wych warunków, jakie powinien spełniać 
ubiegający się o staż czy pracę jest znajo-
mość języka angielskiego. Posługiwanie się 
innymi językami jest dodatkowym atutem. 
Należy się przygotować, iż zadeklarowane 
w CV lingwistyczne talenty zostaną zwery-
fikowane podczas rozmowy telefonicznej 
(która zwyczajowo następuje po weryfika-

cji dokumentów aplikacyjnych) z przed-
stawicielem działu HR. Kolejnym etapem 
procesu rekrutacji jest Assesment Centre 

lub spotkanie rekrutacyjne 
prowadzone zarówno przez 
przedstawiciela HR jak i me-
nedżera działu, do jakiego 
staraliśmy się zostać zaapli-
kowani. Tutaj sprawdzane 
są zarówno kompetencje 
miękkie (zwłaszcza umiejęt-
ność działania zespołowe-
go, dobra organizacja pracy 
własnej, dokładność) jak  
i podstawowa wiedza ra-
chunkowa. Mogę wyjawić 
wszystkim rozważającym za-
aplikowanie do Infosys BPO, 
że ulubione pytanie mojej 

Team Leader dotyczyło sprawozdań finan-
sowych spółek notowanych na giełdzie. Po 
przejściu tego wieloetapowego procesu re-
krutacji pozostaje tylko oczekiwanie na te-
lefon z działu HR z informacją o warunkach 
angażu. 

AP - ABSOLUTELY PERFECT  
DREAM TEAM!
Praktyki w dziale Accounts Payable Posting 
pod kierownictwem Team Leader Ewy od-
kryły przede mną arkana księgowości. Mój 
zespół chętnie przekazywał mi wiedzę, roz-
wiewał wątpliwości i zawsze służył pomocą. 
Być może zasługą tej niesamowicie przyja-
znej atmosfery jest średnia wieku, wyno-
sząca w łódzkim oddziale Infosysu jedynie  
27 lat. Kolejnym plusem okazał się elastycz-
ny czas pracy, godzina przyjścia mogła się 
wahać w granicach 7:30 – 9.00, co dla mnie 
– typa nocnej sowy – miało  znaczenie nie-
bagatelne. Doświadczenie zawodowe, jakie 
zdobyłam jest równie cenne jak kontakty  
z ludźmi, z którymi miałam zaszczyt współ-
pracować. 
Anthony de Mello rzekł kiedyś: „Życie jest 
jak butelka dobrego wina. Niektórzy zado-
walają się czytaniem etykiety na opakowa-
niu, inni wolą spróbować jego zawartość”. 
Parafrazując słowa pana de Mello śmiało 
mogę stwierdzić, że Infosys BPO jest jak 
wino, którego zawartości trzeba skoszto-
wać, nie czerpiąc przyjemności z samej ety-
kiety! Polecam wszystkim! Bon appétit!

Mariola Włodarczyk
mariola.wlodarczyk@skninwestor.com

WIN IN THE FLAT WORLD WITH INFOSYS



P
rzedsiębiorczość – stykamy się 
z nią od najmłodszych lat. Już 
w szkole podstawowej brałam 
udział w lekcjach przedsiębior-

czości, a od nauczycieli i rodziców słysza-
łam, że trzeba być przedsiębiorczym, aby 
odnieść sukces. Jednakże nie zdawałam so-
bie sprawy, czym faktycznie jest ta – niemal 
mityczna – przedsiębiorczość. Czy oznacza 
ona tzw. głowę do interesów, czy może ja-
kiś szczególny dar wychwytywania i wy-
korzystywania dogodnych sytuacji w życiu 
oraz skłonność do podejmowania ryzyka?  
A może jest to wytrwałość 
w dążeniu do celu, jakaś 
szczególna samodyscyplina 
i niezłomność?
Studia to dobry moment na 
uzyskiwanie odpowiedzi, 
również na tego rodzaju 
pytania.  Ja próbowałam 
odpowiedzieć na nie podczas wykładów  
i ćwiczeń, ale wkrótce zauważyłam, że 
brakuje mi praktycznych umiejętności, 
będących uzupełnieniem teoretycznej wie-
dzy studenta. Wtedy właśnie pierwszy raz 
usłyszałam o międzynarodowej organizacji 
studenckiej SIFE (Students In Free Enter-
prise), która ma swoją „drużynę” na Uni-
wersytecie Łódzkim. Na początku zarówno 
nazwa jak i hasło „Studenci dla przedsię-
biorczości” były mi zupełnie obce. Zaintry-
gowana jednak opisem działalności organi-
zacji przez koordynatorkę drużyny SIFE UŁ  
udałam się na pierwsze spotkanie. W jego 
trakcie zniknęła obawa, że nie będę paso-
wać do ludzi tworzących drużynę, że braku-
je mi doświadczenia i śmiałości. Poznałam 
tam wspaniałych, otwartych, uśmiechnię-
tych, bardzo pomysłowych, kreatywnych 
studentów z głową do biznesu i sercem 
dla świata. Obecnie drużyna składa się  
z 15 osób związanych z różnymi wydziałami, 
kierunkami oraz latami studiów. Łączy nas 
chęć wprowadzenia teorii z wykładów w ży-
cie. Bo prawdziwe studiowanie to przecież 
nic innego jak praktyczne wykorzystywanie 
wiedzy i zdobywanie doświadczenia.
Cofnijmy się zatem do roku 1975, kiedy to 
narodził się pomysł stworzenia organizacji 
SIFE. Za głównego pomysłodawcę uwa-
żany jest Samuel  Walton, multimilioner  
i właściciel sieci supermarketów Wal-Mart 
w Stanach Zjednoczonych. Zachęcając mło-

dych, uczących się jeszcze ludzi do działa-
nia, Walton chciał, by doskonalili oni swoje 
umiejętności i potrafili odnaleźć się w re-
aliach prawdziwego biznesu. Pomysł okazał 
się strzałem w dziesiątkę, o czym świadczy 
istnienie ponad 1370 drużyn, zrzeszających 
34 000 studentów w 50 krajach na całym 
świecie. Drużyny zakładane są z inicjatywy 
samych studentów, dla których kluczowym 
zadaniem jest własny rozwój. Od niego 
bowiem zacząć należy drogę w rozwijaniu 
własnego biznesu, w świadomym i zna-
jącym zasady wolnorynkowej gospodar-

ki otoczeniu. W ramach Drużyn studenci 
wymyślają i realizują  własne projekty, po-
magające członkom ich społeczności lokal-
nych lepiej zrozumieć gospodarkę, rozwijać 
umiejętności interpersonalne, przybierać 
przedsiębiorcze postawy, zarządzać finan-
sami oraz działać w sposób etyczny, a dzię-
ki powyższym umiejętnościom realizować 
się zawodowo i spełniać marzenia. Dzięki 
tym projektom studenci SIFE poprawiają 
standardy życia ludzi w swoim otoczeniu  
i jednocześnie rozwi-
jają siebie. Rozwój 
osobisty członków 
SIFE jest nie mniej 
ważnym celem tej 
Organizacji i jest 
możliwy bezpośred-
nio dzięki realizo-
wanym projektom. 
Każdy zaangażowa-
ny student uczy się 
planować i wcielać 
w życie swoje po-
mysły. Ćwiczy kre-
atywność wymyśla-
jąc własne projekty,  
a stając się ich koor-
dynatorem trenuje 
zdolności organiza-
cyjne, przywódcze 
oraz umiejętność 
pracy w zespole. 

Każdy ma okazję skonfrontować swoje wy-
obrażenia i plany z rzeczywistością i  oraz 
zdobyć niezwykle cenne doświadczenie.
Jednak same możliwości rozwoju to nie 
wszystko. Aby je maksymalnie wyko-
rzystać, potrzebny jest punkt odniesie-
nia, swego rodzaju „diagnoza” stwier-
dzająca w czym jesteśmy już dobrzy a co 
jeszcze trzeba poprawić. Częściowo sta-
wia ją sama rzeczywistość – to ona we-
ryfikuje pomysły i plany oraz decyduje  
o możliwości ich zrealizowania. O drugą 
część „diagnozy” zadbał SIFE, zapewniając 

każdej Drużynie corocz-
ny, profesjonalny feed-
back od grona ekspertów 
ze świata biznesu. Odby-
wa się to w ramach Krajo-
wych Finałów Konkursu 
SIFE. W Polsce, za finały 
te odpowiada organiza-

cja SIFE Polska, mająca swoją siedzibę  
w Poznaniu. Na Ogólnopolskim Finale każ-
da Drużyna prezentuje swoje całoroczne 
dokonania w formie prezentacji w języku 
angielskim. Drużyna, która najlepiej spełni 
w swoich projektach kryteria SIFE - mając 
największy wpływ na swoją społeczność  - 
oraz najefektowniej zaprezentuje swoje 
osiągnięcia wyjeżdża na Światowe Sympo-
zjum SIFE, aby tam reprezentować Polskę.
Ale finały te to nie tylko współzawodnictwo, 

SIFE. GŁOWA DO BIZNESU,
SERCE DLA ŚWIATA

Drużyny zakładane są z inicjatywy samych studentów, dla których kluczowym 
zadaniem jest własny rozwój. Od niego bowiem zacząć należy drogę  

w rozwijaniu własnego biznesu.



to również możliwość spotkania aktywnych 
studentów z całego kraju (a następnie ze 
świata), świetna okazja do zawiązania no-
wych znajomości i wymiany doświadczeń. 
To szansa, aby na własne oczy zobaczyć jak 
liczna jest społeczność SIFE i, co za tym 
idzie, jak duży wpływ mamy wszyscy na ży-
cie innych ludzi. Należy zgodzić się z opinią 
wiceprezes banku HSBC w Indiach, któ-
ra stwierdziła, że: „SIFE jest wspaniałym 
sposobem na to, żeby skierować energię 
studentów we właściwą stronę. Ja jedynie 
żałuję, że nie miałam czegoś takiego kiedy 
jeszcze byłam studentką”.
My na szczęście taką możliwość mamy  
i osobiście postanowiłam ją wykorzystać 
dołączając do Drużyny SIFE UŁ. Zgod-
nie ze słowami Kartezjusza: „Powiedz mi,  
a zapomnę, pokaż mi, a może zapamiętam, 
zaangażuj mnie, a zrozumiem” - już na dru-
gim spotkaniu nowe osoby albo dostały do 
poprowadzenia swoje projekty, albo dołą-
czyły do istniejących grup projektowych. 
Ja awansowałam na współ-koordynatorkę 
projektu, który razem z koleżanką wymy-
śliłyśmy i przygotowałyśmy. Dzięki niemu 
odkryłam bardzo ciekawą zależność. Mia-
nowicie im więcej obowiązków na mnie 
spoczywało, tym byłam lepiej zorganizo-
wana i dużo łatwiej było mi posegregować 
sprawy na ważne i ważniejsze. I kiedy, po 
czterech miesiącach, nastąpił finał projek-
tu oraz jego podsumowanie uświadomiłam 
sobie, że jestem już inną osobą – lepiej 
zorganizowaną, samodzielną i kreatyw-
ną. Dzięki doświadczeniu, jakie zdobyłam, 
lepiej radzę sobie z problemami i łatwiej 
znajduję wyjście z trudnych sytuacji.
Nadszedł październik, zaczyna się kolejny 
rok naszej działalności, a wraz z nim pierw-
sze spotkania, nowe pomysły na projekty.  
Jeżeli, tak jak ja,  uważasz, że studiowanie 
to nie tylko ćwiczenia i wykłady, chcesz 
spełnić swoje marzenia i masz ciekawy po-
mysł na projekt  - napisz do nas maila lub 
przyjdź na nasze spotkanie, a my zarazimy 
Cię naszą pasją i zaangażowaniem.

Dorota Anszpergier
dorota.anszpergier@skninwestor.com

Wiktoria Mosińska
wiktoria.mosinska@skninwestor.com

GALA BIZNESU 2009

21 
maja 2009 w Pałacu Po-
znańskiego w Łodzi, Łódzkie 
Studenckie Forum Business 
Centre Club oraz Akademicki 

Inkubator Przedsiębiorczości w Łodzi przy 
współpracy z SKN Inwestor zorganizowały 
Galę Biznesu 2009. Celem organizowanego 
wydarzenia była promocja przedsiębior-
czości wśród młodych osób, nagrodzenie 
wybitnych przedstawicieli swoich kategorii,  
a także stworzenie sprzyjającego klimatu 
dla podejmowania nowych inicjatyw.
Patronat nad wydarzeniem objęli: Woje-
woda Łódzki - Pani Jolanta Chełmińska, 
Marszałek Województwa Łódzkiego – Wło-
dzimierz Fisiak, Prezydent Miasta Łodzi – 
Jerzy Kropiwnicki, Kanclerz Łódzkiej Loży 
BCC - Krzysztof Borkowski oraz Kanclerz 
Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi – 
Aniela Bednarek.

W przedsięwzięciu udział wzięli młodzi  
liderzy ze wszystkich kluczowych dziedzin 
życia społecznego i gospodarczego oraz 
znakomici goście, reprezentujący najwięk-
sze organizacje biznesowe, świat nauki, 
a także stowarzyszenia studenckie z całej 
Polski.
Nad częścią konkursową czuwała kapituła 
złożona z przedstawicieli organizacji stu-
denckich, działających w regionie łódzkim 
(samorządy studenckie wyższych uczelni, 
koła naukowe, biura karier).

Radosław Szwugier
radoslaw.szwugier@inkubatory.pl
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W
łaśnie w tym roku stałem 
się „kandydatem” na zdo-
bycie licencji CFA. Słowo 
kandydat jak najbardziej 

znaleźć się może w cudzysłowie, gdyż takim 
mianem nazywana jest osoba zapisująca 
się na cykl egzaminów. Skrót CFA oznacza 
Chartered Financial Analyst, co w wolnym 
tłumaczeniu można rozumieć jako wykwa-
lifikowanego analityka finansowego. Jest 
to program przeznaczony dla osób związa-
nych ze środowiskiem inwestycyjnym, ale 
nie tylko; w tym roku również mój kolega 
– informatyk podejmuje pokaźny wydatek 
finansowy, oraz trud, aby zdobyć upragnio-
ny tytuł CFA (zabrzmiało jakby to była ja-
kaś organizacja bokserka, prawda?).
Instytut CFA (www.cfainstitute.org) jest 
globalną, amerykańską organizacją non-
for- profit, która przyznaje tytuł CFA i pro-
muje najwyższe standardy etyczne, a także 
wiele edukacyjnych w branży inwestycyj-
nej. Organizacja ma ponad 90,000 człon-
ków na całym świecie, którzy przestrzegają 
zasad ustalonych w kodzie etycznym tzw. 
Code of Ethics and Standards of Professio-
nal Conduct. Oprócz nadmienionego powy-
żej tytułu CFA, Instytut przyznaje również 
(oczywiście po zdaniu serii egzaminów) de-
sygnację CIPM – Certificate in Investment 
Performance Measurement czyli certyfikat 
dla specjalistów miary i oceny wydajności.
Aby zapisać się do programu należy speł-

niać następujące warunki: mieć przynaj-
mniej tytuł amerykańskiego bachelor (jego 
ekwiwalent –u nas jest to licencjat), mieć 
cztery lata doświadczenia na rynku pracy, 
lub czteroletnią kombinację pracy i stu-
diów.
Kandydaci przystępujący do egzaminów 
końcowych powinni spełniać kryterium 
niekaralności oraz wykazać się znajomo-
ścią angielskiego, gdyż tylko w tym języku 
można zdawać testy. Są trzy poziomy CFA 
(level I, level II i level III), do których moż-
na podchodzić z co najmniej półrocznymi 
przerwami. Tytuł CFA otrzymuje kandydat, 
który spełnia wcześniej wymienione zasady 
i zda trzy poziomy egzaminów.
W Polsce testy odbywają się raz w roku, 
w czerwcu (najbliższy termin to 6 czerwca 
2010). Kandydatów gości Prywatna Wyższa 
Szkoła Biznesu i Administracji przy ul. Bo-
browieckiej w Warszawie. Miejsce to warto 
zapamiętać (niektórzy już je znają), gdyż 
właśnie tam odbywają się egzaminy zarów-
no na maklera, jak i na doradcę inwestycyj-
nego.  Są oczywiście inne lokalizacje, w któ-
rych można przystąpić do egzaminu CFA, 
jednak cenę wydaną na podróż, a jakżeby 
inaczej, trzeba doliczyć do kosztów wła-
snych. Jeżeli chodzi o fomułę egzaminu, to 
na salę możemy wnieść tylko ołówki, tem-
perówkę i kalkulator (Texas Instruments 
BA II Plus lub HP 12C, ja korzystam z tego 
pierwszego). Resztę musimy zostawić w au-

CHARTERED FINANCIAL ANALYST:
LICENCJA NA ZARABIANIE

Instytut CFA (www.cfainstitute.org) jest globalną, amerykańską organiza-
cją non-for-profit, która przyznaje tytuł CFA i promuje najwyższe standardy 

etyczne, a także wiele edukacyjnych w branży inwestycyjnej.
cie (pamiętajmy, że trudno o dobre miejsce 
parkingowe, jeżeli przyjedziemy zbyt póź-
no) bądź w małej szatni (kłębi się w niej 
tłum liczący nawet kilkaset osób). Na egza-
min należy przybyć przynajmniej godzinę 
przed rozpoczęciem.
Egzaminy na CFA obejmują szeroki wa-
chlarz wiedzy finansowej. Tematyka, choć 
z pozoru nie wydaje się skomplikowana, 
obejmuje szeroki zakres wymagań.  Testy 
podzielone są na działy tematyczne:

Ethical and Professional Standards (etyka 1. 
zawodowa)
Quantitative Methods (wartość pieniądza 2. 
w czasie, statystyka)
Economics (ekonomia)3. 
Financial Reporting and Analysis (rapor-4. 
towanie finansowe i analiza)
Corporate Finance (finanse korporacyjne)5. 
Equity Investments (analiza akcji)6. 
Fixed Income (analiza obligacji)7. 
Derivatives (instrumenty pochodne)8. 
Alternative Investments (inwestycje alter-9. 
natywne)
Portfolio Management and Wealth Plan-10. 
ning (teoria portfelowa) 

Wszystkie dziesięć tematów poruszanych 
jest na pierwszych dwóch poziomach CFA, 
natomiast level III nie obejmuje już tema-
tów o numerach 2-5. Zakres wiedzy jest 
szeroki, ale kandydaci zostają wyposażeni 



w pomoce naukowe. Po uiszczeniu opłaty 
za egzamin otrzymujemy zestaw podręcz-
ników do nauki. Opłata za egzamin składa 
się z dwóch części: opłaty rejestracyjnej 
(ok. $400, pobieranej przy pierwszym za-
pisywaniu się na egzamin) i opłaty za każdy 
egzamin (ok. $600 za poszczególny level). 
Jak widać nie są to małe koszty, więc war-
to się przyłożyć, aby się zwróciły w postaci 
zdanego egzaminu. Pomocne będą książki, 
które Instytut nam wysyła – 6 podręczników 
omawiających powyższe tematy (najgrub-
sza „cegła” to Financial Reporting and Ana-
lysis, natomiast „Derivatives and Alternati-
ve Investments” ma najmniejszą objętość.
Większość kandydatów przygotowuje się do 
egzaminu we własnym zakresie korzystając  
z podręczników, jak i różnego rodzaju 
pomocy tj. kursy przygotowawcze (jak 
już się zapiszecie na egzamin to na ma-
ila będą wam spływać setki ofert kursów, 
szkoleń, podręczników, ale w przypadku 
każdego z wymienionych należy się liczyć 
wielkim kosztem. Wybrałem wobec po-
wyższego tańszą drogę i wziąłem sprawy  
w swoje ręce  - postanowiłem sam opra-
cowywać materiał obowiązujący na egza-
minie. Instytut CFA zaleca poświęcenie 
przynajmniej 250 godzin na 
przygotowanie się do egzami-
nu (10-15 godzin tygodniowo 
przez 18 tygodni). Oczywiście 
należy podejść do tego indy-
widualnie i niektórym kan-
dydatom potrzebna będzie 
większa bądź mniejsza ilość 
czasu. Najlepiej oczywiście 
zacząć uczyć się systema-
tycznie już nawet 6 miesięcy 
przed terminem testu. Wtedy 
najprawdopodobniej wystar-
czą nam 2-3 godziny dzien-
nie. Ja zacząłem przygotowa-
nia trochę później (pracuje  
full-time!), więc dwutygo-
dniowy urlop przed egzami-
nem był konieczny. Starałem 
się uczyć 2 godziny dziennie  
a w weekendy nawet dłużej 
(różnie z tym bywało). Dla 
mnie było to o tyle trudne, 
iż studia skończyłem parę lat 
temu i dawno nie podchodzi-
łem do żadnego egzaminu. 
Materiału jest sporo, więc 
systematyczność odgrywa 
kluczową rolę. Warto zwrócić 
uwagę na przykładowe py-
tania do każdego rozdziału, 
które znajdziecie w litera-
turze zaproponowanej przez instytut (na 
końcu  każdego podręcznika  są odpowie-
dzi, co może okazać się bardzo pomocne).
Na stronie Instytutu, każdy kandydat 
na CFA może sprawdzić swoją wiedzę  
w tzw. „mock exams” czyli krótkich testach 
z poszczególnych zakresów tematycznych. 

Dodatkowo zachęcam do różnego rodza-
ju kompilacji pytań egzaminacyjnych, 
gdyż była to tak naprawdę  jedyna dodat-
kowa pomoc, z jakiej korzystałem. Mia-
łem do dyspozycji materiały z wydawnic-
twa Schwesera pt. „CFA Practice Exams”  
(www.schweser.com), które okazały się 
bardzo przydatne. Choć wydawać by się 
mogło, że to 
wiedza podręcz-
nikowa jest nie-
zbędna, okazuje 
się, że najlepszą 
pomoc dydak-
tyczną stanowią 
testy. Podczas 
ich rozwiązywania warto sprawdzać, ile 
czasu zajmuje nam odpowiadanie na pyta-
nia, aby w dniu egzaminu nie okazało się, 
że zabraknie nam czasu. Egzamin składa 
się z dwóch sesji (części), każda zawiera 
120 pytań ze wszystkich wymienionych 
powyżej tematów. Na każdą sesję mamy 
3 godziny. Pytania są wielokrotnego wy-
boru (multiple choice), po trzy odpowie-
dzi na każde i nie ma punktów ujemnych 
za złe odpowiedzi. Brzmi nieźle, prawda? 
W rzeczywistości jednak, odpowiedzi czę-

sto są bardzo do siebie zbliżone i czasami  
o poprawności odpowiedzi decyduje malut-
ki szczegół. Na co wobec powyższego zwró-
cić uwagę? Sporo jest zadań stricte z ma-
tematyki finansowej (dotyczących wyceny 
akcji, obligacji, wartości pieniądza w cza-
sie), ale również i teoretycznych. Na każdym 

poziomie CFA są pytania z etyki zawodowej  
i te zagadnienia przyswoić jest trudno. 
Najwięcej zadań dotyczy raportowania 
finansowego (Financial Reporting and 
Analysis) i temu segmentowi należy po-
święcić najwięcej uwagi. Mamy tu do 
czynienia nie tylko z raportami finanso-
wymi spółek (balance sheet, income state-

ment i cash flow statement),  ale również  
z różnicami pomiędzy międzynarodowy-
mi standardami rachunkowości (IFRS)  
i amerykańskim GAAP-em. CFA jest egza-
minem amerykańskim, więc nie unikniemy 
pytań związanych np. z obligacjami opar-
tymi o hipoteki (aktualny temat!). Zadania 
z matematyki finansowej są zróżnicowane, 
ale kalkulator finansowy jest nieodzowny. 
Na egzaminie nie korzystamy z tabel mnoż-
ników wartości przyszłej czy obecnej, więc 
zapamiętywanie wzorów na pamięć jest 

niepotrzebne. Tak naprawdę 
należy się nauczyć funkcjo-
nalności i możliwości kalkula-
tora, który uratuje nam skórę 
niejeden raz. Zdecydowałem 
się przystąpić do serii egza-
minów na CFA, gdyż uwa-
żam, że w przyszłości inwe-
stycja ta okaże się opłacalna  
i przyniesie profity. CFA jest 
tytułem prestiżowym i rozpo-
znawalnym na całym świecie. 
Świat inwestycji jest globalną 
wioską, więc tak naprawdę 
mając wpisany w CV tytuł 
Chartered Financial Analyst 
można zdobyć pracę w dowol-
nej firmie inwestycyjnej na 
świecie. Dobrze znana Licen-
cja maklera papierów warto-
ściowych zazwyczaj okazuje 
się bowiem niewystarczająca. 
Wiążę swoją karierę z inwe-
stycjami a desygnacja CFA 
jest do tego niezbędną prze-
pustką. Oczywiście, pozostaje 
licencja Doradcy Inwestycyj-
nego, jednak to na tytuł CFA 
patrzą łaskawszym okiem re-
krutujący do Goldman Sachs 
czy innych firm inwestycyj-
nych. Zdobycie desygnacji 

CFA wiąże się ze sporą inwestycją nie tylko 
finansową, ale przede wszystkim czasową. 
Ja traktuję to jako inwestycję w przyszłość, 
która na pewno się zwróci.

Adam Narczewski
Analityk Domu Maklerskiego XTB

adam.narczewski@xtb.pl



RYNEK złotA W CZASIE KRYZYSU
W czasach kryzysu, takiego jak obecny, mamy do czynienia z wyjątkową sytuacją, 

gdy wartość prawie wszystkich aktywów zaczyna spadać. W takim otoczeniu  
inwestorzy zaczynają szukać najbardziej bezpiecznych instrumentów, a inwestu-

jąc w nie próbują przeczekać czas kryzysu.

O
d wieków to właśnie złoto sta-
nowiło swego rodzaju „bez-
pieczną przystań”, w której 
mogli schronić się inwestorzy 

zdenerwowani utratą znacznej wartości 
kapitału na rynkach finansowych a także ci 
zmęczeni nadmierną zmiennością rynku. 
Poniższy artykuł ma być próbą odpowiedzi 
na pytanie, czy rzeczywiście w obecnych 
czasach złoto może być remedium na nie-
pewną sytuację gospodarczą i stanowić za-
bezpieczenie chroniące kapitał przed utratą 
wartości. Zadaniem artykułu jest też przed-
stawienie  analizy zachowań cen złota w po-
szczególnych fazach kryzysu.
Historia pokazuje, że w zasadzie od po-
czątku cywilizacji złoto traktowane było 

jako podstawowy środek płatniczy, a także 
towar w postaci wyrobów jubilerskich czy 
instrument inwestycyjny, który z reguły nie 
traci na wartości. Dopiero rozwój handlu  
i gospodarki spowodował potrzebę za-
stąpienia złota pieniądzem papierowym. 
Obecnie obrót tym kruszcem jest możliwy 
poprzez różne kanały: można dokonywać 
zakupu całych sztabek złota, złotych monet, 
biżuterii, ale również istnieje możliwość 
handlu złotem dzięki wirtualnym kontrak-
tom terminowym, których dynamiczny 
rozwój datowany jest na lata osiemdziesią-
te ubiegłego stulecia. Bardzo często zdarza 
się, że motywem inwestycyjnym tego typu 
transakcji nie jest chęć posiadania złota fi-
zycznie, ale zwykła spekulacja i chęć zysku. 

Wirtualny zakup złota jest możliwy  
m.in. poprzez zawieranie kontraktów ter-
minowych typu over-the-counter, których 
rozliczenie następuje nie poprzez fizyczną 
dostawę kruszcu, ale przez różnice kursowe. 
Można również nabywać certyfikaty, akcje 
kopalń złota, tytuły uczestnictwa w fundu-
szach inwestycyjnych czy też inwestować  
w specjalne produkty strukturyzowane. Bo-
gactwo tych możliwości i mnogość uczest-
ników inwestujących w złoto  przyczyniło 
się do rozwoju tego rynku i stale poprawia 
jego płynność oraz przejrzystość.
Obecny kryzys zatrzymał w pewnym stop-
niu proces postrzegania złota jak każdego 
innego instrumentu i spowodował powrót 
do traktowania go jako „bezpiecznej przy-



stani”. Inwestorzy doszli do wniosku, że 
istotną cechą różniącą złoto od innych 
instrumentów jest to, że jest metalem 
szlachetnym i w związku z tym powinno 
trzymać daną cenę nawet wtedy, gdy inne 
aktywa tracą na wartości. Co więcej, złoto 
często traktowane jest jako zabezpieczenie 
przed procesami inflacyjnymi oraz sposób 
na dywersyfikację portfela inwestycyjnego. 
Stanowi ono także istotny składnik rezerw 
banków centralnych i wielu dużych instytu-
cji finansowych.
Te unikalne cechy powodują, że zachowa-
nie się cen złota jest różne w zależności od 
zmieniającej się sytuacji zewnętrznej. 
W warunkach spokoju i dobrej koniunktury 
na cenę wpływają głównie czynniki popy-
towo-podażowe (między innymi wielkość 
wydobycia, polityka banków co do posiada-
nych rezerw, popyt na wyroby jubilerskie, 
rynek motoryzacyjny czy też wysokie tech-
nologie, w których wykorzystuje się złoto).
Jednakże w okresach, gdy sytuacja świato-
wa staje się nieprzewidywalna, mają miej-
sce szoki gospodarcze, akty terroryzmu 
i zagrożenie wojną czy też pojawiają się 
symptomy kryzysu, na cenę złota wpływają 
inne czynniki wynikające ze specyfiki tego 
surowca, czyli postrzegania go jako bez-
piecznej formy lokaty. Wtedy czynniki po-
pytowo-podażowe schodzą na drugi plan, 
a inwestorzy skupiają się na informacjach 
gospodarczych dotyczących całego świata.
Aby zrozumieć zachowanie się rynku złota 
najpierw należy poznać strukturę popytu  
i podaży (wykres 1 i 2).
Największe zapotrzebowanie na złoto wy-
stępuje w takich krajach jak Indie, Włochy, 
Turcja, USA i Chiny (55% całego świato-
wego popytu). Dlatego też zmiany gospo-
darcze właśnie w tych krajach są kluczowe 
dla kształtowania się popytu. Spośród nich 
w najmniejszym stopniu zmiany te będą 
wpływały na popyt na złoto w Indiach, gdyż 
wynika on głównie z kulturowych i religij-
nych aspektów.

Interesującą nas składową popytu 
będą inwestycje, które średnio w latach  
2003-2007 stanowiły prawie 20% całego 
popytu. Bardzo duża część tych inwestycji 
odbywała się poprzez kontrakty terminowe, 
które nie skutkują fizyczną dostawą kruszcu,  
a których rozliczenie odbywa się na zasa-
dzie różnic kursowych w poszczególnych 
okresach.
Jeżeli pod uwagę weźmie się stronę poda-
żową to 60% złota jest dostarczane dzięki 
wydobyciu w kopalniach na całym świecie 

i w ostatnich latach utrzymuje się na dosyć 
stabilnym poziomie. Co istotne, wielkość 
wydobycia jest mało elastyczna, gdyż za-
równo proces znalezienia złóż jak i praca 
kopalń są na tyle złożone, że nie ma moż-
liwości szybkiego dostosowywania się do 
aktualnych zmian popytowych. 
Inaczej jest z rynkiem wtórnym złota – jego 
wielkość szacuje się na 26% całej podaży. 
Rynek ten na bieżąco absorbuje zmiany za-
potrzebowania na złoty kruszec, a to pozwa-
la na utrzymanie większej stabilności cen. 
Aż 14% złota znajduje się w rękach banków 
centralnych i największych funduszy. Moż-
na zauważyć tendencję powolnej wyprzeda-
ży złota od początku lat dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku. Jej wysokość jest jednak 
regulowana i istnieją ścisłe limity, których 
banki centralne muszą przestrzegać.
Znając już podstawowe cechy rynku zło-
ta oraz strukturę popytu i podaży można 
przejść do analizy tego, co wydarzyło się 
podczas obecnego kryzysu. Rok 2008 był 
dla rynków finansowych czasem bardzo 

wysokiej zmienności cen wszystkich in-
strumentów. Było to związane ze wzrostem 
niepewności a nawet paniki, gdy kryzys  
w Stanach Zjednoczonych zaczął się pogłę-
biać. Dodatkowo w drugiej połowie roku 
zaczął się on przenosić na kolejne regiony, 
aż rozciągnął się praktycznie na cały świat. 
W 2008 roku spekulowano, że kryzys spo-
woduje spadek zapotrzebowania na złoto 
w branży jubilerskiej oraz przemysłowej, 
co od strony popytu mogło powodować 
obniżanie cen. W całym 2008 roku po-

pyt najbardziej spadł w krajach uprze-
mysłowionych, natomiast - co ciekawe –  
w skali globalnej spadek był dosyć niewielki.  
W ciągu całego roku wyniósł 11%, licząc 
w tonach. Natomiast licząc popyt w dola-
rach zaobserwowano wręcz wzrost - o 11%, 
co (biorąc pod uwagę spadek sprzedaży  
w innych branżach) jest świetnym wyni-
kiem. Potwierdziło się znowu, że złota biżu-
teria traktowana jest nie tylko jako piękna 
ozdoba, ale także jako inwestycja, która ze 
względu na swoją charakterystykę ma stałą 
wartość wewnętrzną nie ulegającą obniże-
niu. 
Ciekawie kształtowała się także sytuacja 
podażowa. Należy pamiętać, jak ważną 
funkcję pełnią rezerwy złota w bankach 
centralnych. Są one gromadzone mię-
dzy innymi po to, aby zapewnić dostęp 
do dodatkowych pieniędzy w sytuacjach 
awaryjnych, na przykład w czasie kryzy-
su. Wiele instytucji, które miały kłopoty  
z płynnością, zaczęło wyprzedawać rezerwy 
złota, aby uzyskać tak potrzebny kapitał.  
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S&P500

złoto kwestią, na którą zwracano najwięk-
szą uwagę w tym czasie była wypłacalność 
banków oraz polityka rządowa w stosunku 
do wzrostu zadłużenia państwa. Dodatko-
wo, spowolniająca gospodarka światowa 
niosła falę przypuszczeń, że spadnie po-
pyt na złotą biżuterię oraz popyt na złoto 
rynku przemysłowego. Z drugiej strony, 
w powszechnej opinii żywe pozostawało 
stwierdzenie, iż złoto to „bezpieczna przy-
stań” finansowa. Pogląd ten mógł zadziałać 
w przeciwnym kierunku i doprowadzić do 
mniejszych spadków cen, niż wynikałoby to 
z przyczyn podażowo-popytowych. Z pew-
nością wielu inwestorów zdecydowało się 
wycofać z innych inwestycji na koszt wła-
śnie tego rynku.
Analizując wykres 3 z tego okresu odczytać 
można, że w ciągu paru miesięcy cena zło-
ta spadła z 1030 dolarów do 680 dolarów, 
czyli o 34%. Jednakże w tym samym cza-
sie inne rynki także notowały drastyczne 
spadki: indeks S&P500 spadł z 1273 punk-
tów do 838 punktów, czyli także o 34%,  
a z kolei ropa staniała o 40% (ze 100 do-
larów do 60). Z powyższego porównania 
widać, że spadki cen złota nie były odosob-
nione, a wręcz ich dynamika była niższa niż 
na pozostałych rynkach (wykres 4).
Tendencja spadkowa w tym czasie była wi-
doczna także wśród innych towarów. Po-
równując bardziej szczegółowo spadki na 
rynku złota i te, które miały miejsce na ryn-

To zwiększyło ogólną podaż złota. Jedno-
czesny spadek popytu oraz wzrost poda-
ży musiał spowodować, że ceny „poszły  
w dół”.
W okresie od marca do października 2008 
roku ceny złota znacznie spadły, co w zasa-
dzie było zgodne z ogólnym pesymizmem  
i wymienionymi czynnikami popytowo-po-
dażowymi. Dla inwestorów posiadających 
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stycyjny. Koniec kryzysu pobudzi też popyt 
branży jubilerskiej i przemysłowej, co przy 
stabilnym poziomie podaży pociągnie ceny 
złota w górę. Rozwój rynków finansowych  
i powszechny pogląd uznający złoto za 
świetny instrument dywersyfikujący port-
fel będą powodować wzrost zainteresowa-
nia tym kruszcem, nawet gdyby kryzys miał 
się przedłużyć.

Anna Lachowiecka
Analityk Domu Maklerskiego XTB

anna.lachowiecka@xtb.pl

kach towarowych widać, że były one zdecy-
dowanie mniej dynamiczne. Cena złota od 
marca do października 2008 roku obniżyła 
się o 34%, ale spadek ten jest stosunkowo 
niewielki w porównaniu do pozostałych 
rynków surowcowych. W tym samym czasie 
cena srebra spadła o 60%, platyny o 67%, 
palladu o 72%, a niklu aż o 75% (wykres 5).
Tak dużą różnicę w dynamice spadków 
można tłumaczyć choćby tym, że w struk-
turze całego popytu wzrósł udział popytu 
inwestycyjnego. Podczas, gdy w 2007 roku 
stanowił on 18,8%, to już w 2008 roku był 
na poziomie  29,6% (źródło: Word Gold Co-
uncil). Zmiana ta mogła przyczynić się do 
tego, iż spadki cen złota zostały spowolnio-
ne. Wydaje się także, że inwestorzy rzeczy-
wiście zaczęli traktować złoto jak bezpiecz-
ną lokatę kapitału, która w długim okresie 
nie powinna generować strat ze względu na 
wartość wewnętrzną nie ulegającą zmniej-
szeniu.
Już od października 2008 roku można za-
uważyć ponowny wzrost cen złota. Wyda-
je się, że od tego momentu zdecydowanie 
zaczął przeważać aspekt inwestycyjny oraz 
przekonanie, że złoto stanowi w miarę bez-
pieczną inwestycję i w czasie kryzysu może 
być instrumentem dywersyfikującym ry-
zyko całego portfela inwestycyjnego, gdyż 
porusza się w dużej mierze niezależnie od 
innych rynków. Czynniki popytowo-poda-
żowe stały się sprawą drugorzędną.
Od początku 2009 roku widać kontynuację 
wzrostu zainteresowania złotem właśnie  
z powodu potrzeby dywersyfikacji portfela 
inwestycyjnego. Podczas, gdy inne instru-
menty nie sprawdziły się na tym polu, złoto 
okazało się jednym z nielicznych instru-
mentów, które mogły stanowić zabezpie-
czenie dla innych inwestycji. Rosnąca awer-
sja do ryzyka oraz niepewność przyszłości 
spowodowała, że złoto zaczęło sukcesywnie 
drożeć. Od października 2008 do lutego 
2009 cena złota wzrosła do 950 dolarów 
za uncję, czyli o 47%. W tym czasie obser-
wowano także wzrosty na innych rynkach: 
srebro zdrożało o 71%, platyna o 43%, pal-
lad o 34%, a nikiel tylko o 17%, przy czym 
są to zmiany procentowe. Wartościowo  tyl-
ko złoto powróciło na poziom sprzed kry-
zysu, ceny pozostałych surowców nawet nie 
zbliżyły się do wcześniej osiąganych warto-
ści. W sierpniu 2009 roku złoto powróciło 
na poziom powyżej 1000 dolarów (wykres  
nr 5).
Przyszłość rynku złota, i perspektywy jego 
rozwoju są obiecujące. Rosnące ceny złota 
mogą być podtrzymywane przez zagrożenie 
inflacją, która z kolei może być rezultatem 
kampanii rządów w celu powstrzymania 
recesji globalnej gospodarki. Złoto nadal 
uznawane jest za dobre zabezpieczenie 
przez procesami inflacyjnymi. Osłabiający 
się dolar także może powodować wzrost cen 
złota, gdyż relatywnie stanie się ono tańsze 
dla reszty świata i zwiększy się popyt inwe-



Marzenie to zaledwie marzenie. Cel to marzenie z planem i terminem spełnienia. 

-Harvey Mackay    

grA giełdoWA
Jak powszechnie wiadomo celem SKN  
Inwestor jest rozpowszechnienie wiedzy  
z zakresu rynku kapitałowego. Łącząc na-
sze pasje, zainteresowania i wiedzę zdo-
bytą na zajęciach, postanowiliśmy prze-
prowadzić kolejną edycję Gry Giełdowej.  
W projekcie oprócz nas wzięło udział ponad 
100 studentów z różnych uczelni. Wszy-
scy uczestnicy musieli zarejestrować się  
i założyć portfel publiczny na platformie 
bankier.pl. Każdy otrzymał wir-
tualne 100 tys. zł., które 
można było zain-
westować  
 

 
w akcje 

notowane w sys-
temie ciągłym na Gieł-

dzie Papierów Wartościowych, 
kontrakty terminowe i jednostki funduszy 
inwestycyjnych. Zgodnie z regulaminem 
zwycięzcą została osoba, która w dniu za-
kończenia konkursu posiadała najwyższy 
stan rachunku. 
Gra wystartowała 1 kwietnia i już od same-
go początku towarzyszyły jej niesamowite 
emocje. By pomóc uczestnikom zaprosili-
śmy analityka Domu Inwestycyjnego BRE 
Banku, p. Pawła Szczepanika, który facho-
wym okiem przedstawił aktualną sytuację 
na GPW oraz ustosunkował się do prognoz 
giełdowych dostępnych w serwisach ekono-
micznych. W Grze wykorzystywaliśmy wie-
dzę zdobytą podczas trwania cyklu szkoleń 
„Homo Economicus” i układaliśmy własne 
strategie inwestycyjne, oczywiście świetnie 
się przy tym bawiąc.
Zakończenie gry miało miejsce 23 maja. 
Zwycięzca uzyskał ponad 65% stopę zwrotu 
z zainwestowanego kapitału . Nagrodą za tak 
dobry wynik były praktyki i wysokiej klasy 
laptop, ufundowany przez głównego spon-
sora Gry – DI BRE Bank S.A. Warto wspo-
mnieć, że pięć najlepszych osób otrzymało 

również możliwość odbycia praktyk u boku 
specjalistów do spraw rynku kapitałowego  
z Domu Inwestycyjnego BRE Banku.
Jeżeli i Wy chcielibyście sprawdzić się  
w roli inwestora na GPW i przy okazji wy-
grać ciekawe nagrody, zgłoście się do te-
gorocznej edycji Gry Giełdowej, która roz-
pocznie się już wiosną.

GET A JOB
Zapewnie wielokrotnie zastanawialiście 
się, jak zaistnieć na rynku pracy, napi-
sać dobre CV, pomyślnie przejść rozmo-
wę kwalifikacyjną czy też profesjonalnie 
zaplanować swoją karierę zawodową. 
Na te pytania, a także wiele innych, 
próbowaliśmy znaleźć odpowiedź  
w projekcie Get a Job, wraz ze specja-
listami z działów HR renomowanych 
firm rynku finansowego.
Pierwszym etapem projektu, który 
wystartował 25 marca, było bez-
płatne szkolenie z zakresu przygo-
towywania swoich dokumentów 
aplikacyjnych, które przepro-

wadził p. Bartłomiej Babczyński  
z Centrum Informacji i Planowania Kariery 

Zawodowej. Podczas tego spotkania zapre-
zentowaliśmy także partnerów strategicz-
nych Get a Job. Swoją obecnością zaszczycili 
nas: p. Monika Charytonik - Human Reso-
urces Manager w X-Trade Brokers, p. Mo-
nika Pabijańska - Marketing & PR w Prime  
Invest, p. Aleksandra Dawidowicz - Re-
cruitment Specialist w Infosys, p. Agniesz-
ka Forzpańczyk - trener i wykładowca  
w Europejskim Centrum Edukacji EFEKT 
oraz p. Edyta Zielińska – Dział Marketingu 
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. 
Studenci, aby przejść do następnego 
etapu musieli wykonać zadanie prak-
tyczne, jakim było napisanie CV, wzbo-
gaconego jednakże o wskazówki, jakie 
otrzymali podczas pierwszego etapu.  
Nadesłano ponad 100 dokumentów, z któ-
rych  koło naukowe HR Leaders wybrało 
30 najlepszych. Tym samym ich autorzy 
zakwalifikowali się do kolejnego etapu. 
23 kwietnia uczestnicy sprawdzili się 
podczas testów numerycznych i wer-
balnych oraz zostali poddani ocenie 
podczas przykładowego assessment 
center. 
7 maja musieli zaś zmierzyć się z pro-
fesjonalnym, biznesowym case study, 
który dotyczył ekspansji firmy medycz-
nej w dobie obecnego kryzysu. Zadanie to 

przygotowane zostało przez członków SKN 
Inwestor.
Tym razem w roli asesorów oceniających 
pracę uczestników, oprócz członków Koła 
Naukowego HR Leaders, wystąpili specja-
liści z działów HR firm – partnerów Get  
a Job. Po tygodniach ciężkiej pracy i ocze-
kiwania nadszedł wreszcie czas na pod-
sumowanie i wyłonienie zwycięzców. 
I tak 14 maja wysiłki studentów zostały 
docenione. Najlepsi otrzymali atrakcyj-
ne nagrody, m.in. wysokiej klasy laptop, 
palm fon i wiele innych. Laureaci oraz 
uczestnicy wyróżnieni przez partne-
rów otrzymali także możliwość odbycia  
praktyk w X – Trade Brokers, Infosys oraz  
Prime Invest. Laureatom serdecznie gratu-
lujemy, natomiast osoby chcące sprawdzić 
swoje umiejętności w procesie rekrutacyj-
nym, zapraszamy na kolejną edycję Get  
a Job już tej wiosny.

HOMO ECOnOMICUS
Tradycyjnie, na przełomie marca i kwietnia, 
we współpracy z zaprzyjaźnioną drużyną 
SIFE Uniwersytetu Łódzkiego, zorganizo-
waliśmy cykl szkoleń „Homo Economicus”. 
Podczas czwartej już edycji uczestnicy zdo-
bywali wiedzę na temat efektywnego za-
rządzania własnym kapitałem. Szkolenia 
podzielone były na dwa poziomy – podsta-
wowy i zaawansowany - dzięki czemu moż-
liwe było zorganizowanie ich dla większej 
liczby studentów, posiadających zróżnico-
waną wiedzę na temat rynku finansowego.
Szkolenia na poziomie podstawowym 
zgromadziły w tym roku 180 uczestników, 
chcących zdobyć teoretyczną i praktyczną 

wiedzę na temat skutecznego inwe-
stowania. Kolejne 

NEWSLETTER SKN INWESTOR



w a r s z -
taty poświęcone zawiło-
ściom rynku finansowego, działaniu rynku 
terminowego oraz sposobom oszczędzania 
cieszyły się ogromną popularnością wśród 
słuchaczy. Natomiast w czasie 4 spotkań 
w ramach poziomu rozszerzonego uda-
ło się nam przeszkolić 120 osób z zakre-
su analizy technicznej i fundamentalnej, 
instrumentów pochodnych oraz fundu-
szy Private Equity. Uczestnicy otrzymali 
certyfikaty  honorowane przez wiele firm 
finansowych. Chcąc zapewnić jak najlep-
szą jakość i profesjonalizm przeprowa-
dzonych szkoleń, zaprosiliśmy do współ-
pracy praktyków rynku finansowego.  
W tym roku swoją wiedzą podzielili się  
z nami p. Adam Narczewski i p. Jaro-
sław Kołakowski z Domu Maklerskiego  
X – Trade Brokers S.A., p. Radosław Hync,  
p. Konrad Żaczek oraz Maciej Śnieżek, 
Michał Kędzia, Jan Krzewiński, Tomasz 
Marciniak i Paweł Jacel. Tak duże zainte-
resowanie IV edycją szkoleń z cyklu „Homo 
Economicus” mobilizuje nas do jeszcze in-
tensywniejszej pracy i dalszego podnosze-
nia jakości tychże spotkań.

STROnA  
InTERnETOWA
Jak wiadomo „Kto się przestaje rozwijać, 
umiera”. Stwierdzenie to odnosi się nie 
tylko do ważnego przecież rozwoju osobi-
stego, ale znajduje także swoje odzwier-
ciedlenie na naszej stronie internetowej. 
Dlatego też miło nam poinformować, że 
po miesiącach intensywnej pracy przed-
stawiamy Wam odświeżoną wersję strony.  

Zawiera ona bardziej nowo-
czesny, przyjazny profil, 
więcej zdjęć oraz informacji 
o wszystkich wydarzeniach 
organizowanych bądź pole-
canych przez SKN Inwestor. 
Zapraszamy serdecznie pod 
dobrze znany Wam adres:  
www.skninwestor.com, gdzie 
sami możecie ocenić nową szatę 
graficzną i funkcjonalność na-
szej strony internetowej.

WYJAzD DO  
zAleSiA górNego
W marcu tego roku roz-
poczęliśmy współpracę  
z Fundacją Młodzieżowej 
Przedsiębiorczości, czego 
efektem był m.in. wyjazd 
10 członków SKN Inwe-
stor do Zalesia  na szko-
lenie organizowane przez 
Narodowy Bank Polski  
i Fundację Kronenberga. 
Dalsza współpraca obej-
mować będzie pomoc przy 
organizacji kolejnych edycji 
programu „Moje finanse”, 

mającego na celu szerzenie 
wiedzy z zakresu ryn-
ku finansowego wśród 
uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych.

WYJAzD  
InTEGRACYJnY
Po 4 miesiącach inten-
sywnej pracy w semestrze 
letnim nadszedł czas na 
kilkudniowy wypoczynek 
przed zbliżającą się sesją.  
I tak 22 maja zaczęliśmy 
regenerować nasze siły. Na-
wet chłodny, majowy wieczór 
i padający wiosenny deszcz, 
nie ostudziły naszych dobrych humorów  
i imprezowego nastroju. Męska część Koła 
bardzo szybko poradziła sobie z rozpaleniem 
grilla i przygotowaniem pysznego jedzenia. 
Niedługo po przyjeździe dołączyli do nas 
Alumni i razem bawiliśmy się do białego 
rana przy dźwiękach muzyki i trzaskające-
go w kominku ognia. Atrakcją następnego 
dnia był mecz piłki nożnej alumni kontra 
obecni członkowie SKN Inwestor. Ubrani 
w profesjonalne sportowe stroje i uskrzydle 
ni dopingiem żeńskiej części Koła stoczy-
liśmy zaciętą walkę. Wynik pozostał jed-
nak bliżej nieokreślony, 
gdyż tak  

naprawdę liczyła się dla nas jedynie dobra 
zabawa. Ponadto, urokliwa okolica zachę-
cała do spacerów, leżakowania nad brze-
giem rzeki i licznych rozmów - nie tylko 
na ekonomiczne tematy. Wypoczęci, na-
ładowani pozytywną energią po 3 dniach 
wróciliśmy do Łodzi i naszych codziennych 
obowiązków.

B&W 
Biel i czerń. Zastanawialiście się kiedyś,  
z czym Wam się kojarzą obie barwy? Psycho-
logowie interpretują je jako symbol przeciw 
ności i różnic. Dla  
 

urzędników jest 
to symbol elegancji i szyku. Dla 

malarzy połączenie podstawowych barw. 
Dla większości ludzi to tylko dwa kontra-
stujące ze sobą  kolory. Ale nam kojarzą się  
z zupełnie czymś innym - z integracją oraz 
świetną zabawą. Już po raz drugi zorgani-
zowaliśmy imprezę pod nazwą „Black and 
White”, która odbyła się 9 maja w klubie 
Fabryka. Tydzień wcześniej wystartowali-
śmy z promocją oraz wyciągnęliśmy z szaf 
czarne i białe ubrania, by stworzyć ciekawe 
imprezowe kreacje. Mimo początkowych 
trudności ze sprzedażą biletów, frekwencja 
w klubie przeszła nasze najśmielsze oczeki-
wania. Niepowtarzalny klimat oraz muzyka 
sprawiły, że bardzo szybko tańce zastąpiły 
prowadzone z początku rozmowy przy ba-
rze. Idealnie dobrany repertuar odpowia-
dał nawet najbardziej wyszukanym gustom 
imprezowiczów oraz sprawił, że na parkie-
cie nie było wolnego miejsca aż do samego 
rana. Rozdaliśmy kilkanaście biletów do 
kina, zestawów kosmetyków, karnetów na 
kurs tańca oraz siłownię. Poza tym każdy 
uczestnik imprezy przy kupnie biletu otrzy-
mywał karteczkę z numerkiem. W trakcie 
imprezy były losowane „szczęśliwe numer-
ki”, a ich właściciele otrzymywali nagrody. 
Już wkrótce trzecia edycja. Czy może Cię na 
niej zabraknąć...?

Justyna Brandeburg
justyna.brandeburg@skninwestor.com

Wiktoria Mosińska
wiktoria.mosinska@skninwestor.com



Ekonomia wirtualnych światów 
jako nowa dziedzina wiedzy bada 
relacje ekonomiczne wewnątrz 
danego świata oraz tymi na jego 
styku ze światem zewnętrznym.

K
omu z nas nie zdarzyło się spę-
dzić długich godzin nad grami 
przeglądarkowymi? Sama pa-
miętam okres pierwszego roku 

studiów, kiedy to mając zajęcia na godzinę 
8:00, byłam w stanie wstać 15 minut wcze-
śniej jedynie po to,  by włączyć komputer  
i posłać mojego awatara do pracy lub na 
pojedynek, aby tylko „nie siedział bezczyn-
nie” w trakcie moich zajęć. Okazuje się, że 
takich ludzi jak ja jest więcej. Nie dość, że są 
w stanie poświęcić swój sen i wolny czas dla 
osiągnięcia wyższego statusu w grze to nie-
jednokrotnie wydają na to realne pieniądze.  
W obecnej chwili między innymi dzięki ta-
kim właśnie osobom mamy do czynienia  
z rozwojem nowej gałęzi ekonomii – eko-
nomii wirtualnych światów.

WirTuAlNy śWiAT
Zacznijmy wszakże od początku. Co rozu-
miemy poprzez pojęcie wirtualnego świa-
ta lub rzeczywistości wirtualnej? Rzeczy-
wistość wirtualna (ang. virtual reality) to 
obraz sztucznej rzeczywistości stworzony 
przy wykorzystaniu technologii informa-

tycznej. Polega na multimedialnym kre-
owaniu komputerowej wizji przedmiotów, 
przestrzeni i zdarzeń nieistniejących w na-
turze. Jednak istoty wirtualnego świata nie 
stanowi to jak on został stworzony, lecz to, 
jakiego rodzaju  rzeczy można w nim doko-
nać. Wirtualne światy są drugim życiem, 
gdzie według określonych zasad można 
funkcjonować oraz wchodzić w interakcje 
z innymi użytkownikami. Wprost idealnie 
ideę tę realizuje gra Second Life, stworzo-
na w 2003 roku przez amerykańską firmę 
Liden Labs. Po zalogowaniu i wykreowaniu 
własnego awatara (postaci, z którą teore-
tycznie się utożsamiamy) możemy robić 
praktycznie wszystko, ogranicza nas tylko 
własna wyobraźnia i zdolności programi-
styczne. Przede wszystkim decydujemy  
o własnym wyglądzie: możemy zmienić ko-
lor włosów, swoją figurę, płeć, a nawet stać 

się zwierzątkiem futerkowym. Możemy 
również  korzystać z dowolnych artefak-
tów, czyli przedmiotów samodzielnie stwo-
rzonych. Do ich konstrukcji służą primy, 
czyli wirtualne bryły dowolnego kształtu, 
które obrabia się za pomocą specjalnego 
kodu programowania, stworzonego przez 
Liden Labs specjalnie na potrzeby gry. I tak 
posiadając odpowiednio duży prim i zna-
jomość programowania można utworzyć 
rower, który nie tylko będzie miał zdolność 
jeżdżenia, ale również latania.
Dalej do wirtualnych światów możemy zali-
czyć gry MMORPG i MMOSG. Pierwsze to 
Massively Multiplayer Online Role Playing 
Game, czyli gry, gdzie duża liczba graczy 
wchodzi ze sobą w interakcje w wykreowa-
nym świecie. Tak jak w typowych grach RPG 
gracze wcielają się w fikcyjnych bohaterów  
i kierują ich losami. Do jednej z najpopular-
niejszych na świecie gier tego typu należy 
World of Warcraft, gdzie gracze funkcjonu-
ją w świecie fantasy, w którym to wykonują 
zlecone zadania (questy), uzyskują coraz 
wyższej reputacji w przeróżnych ugrupo-
waniach, zdobywają jak najlepszy magiczny 

ekwipunek oraz 
bronią honoru 
swojej frakcji 
na polach bitwy. 
Gry MMOSG to 
Massively Mul-
tiplayer Online 
Strategic Game, 

czyli gry strategiczne. Najważniejszego 
ich elementu nie stanowi rozwój awatara 
(częste są przypadki, że nawet takowy nie 
występuje), ale własnego świata, czy też 
księstwa pod względem ekonomicznym, po-
litycznym i handlowym. Popularną grą tego 
typu jest Travian, gdzie zadaniem użytkow-
nika jest udoskonalanie i rozbudowa wła-
snej wioski oraz rywalizacja, uwzględniają-
ca działania zbrojne, skierowane w stronę 
ośrodków prowadzonych przez innych gra-
czy. Szacuje się, że w 2008 roku przychody 
za subskrypcję obu typów gier przez graczy 
krajów zachodnich sięgnęły 1,4 miliarda 
dolarów amerykańskich.
Tematyka i kreacja świata w grach MGO 
jest bardzo różna. Twórcy starają się spro-
stać wciąż rosnącym oczekiwaniom użyt-
kowników. OGame rozgrywa się w prze-
strzeni kosmicznej, w której  użytkownicy 

mają rozbudowywać własne 
planety. Menelgame to gra, 
w której gracz wciela się  
w warszawskiego bezdom-
nego i poprzez wykonywanie 
czynności takich jak zbie-
ranie puszek czy żebranie 
stara się wzbogacić. Istnieją 
nawet specjalne gry dla dzie-
ci, które nie umieją jeszcze czytać (gracze 
porozumiewają się za pomocą specjalnej 
ikonografii). Ogólnie twórcy gier starają się 
dopasować jak najlepiej w gusta użytkow-
ników.

różNe ASPekTy WirTuAlNej 
EKOnOMII
Wiadomo już, czym jest wirtualny świat, ale 
czym jest ekonomia wirtualnych światów  
i czy rządzi się ona tymi samymi prawami, 
co ta realna? Ekonomia wirtualnych świa-
tów jako nowa dziedzina wiedzy bada rela-
cje ekonomiczne wewnątrz danego świata 
oraz te, znajdujące się na jego styku ze świa-
tem zewnętrznym. Tak więc zajmie się ona 
zarówno interakcjami pomiędzy klientem  
a producentem w sklepie Second Life, mo-
delem biznesowym, jaki opracowują twórcy 
gier by na niej zarobić, handlem artefakta-
mi z gier na portalach aukcyjnych, a także 
kursem walutowym pieniędzy wirtualnych 
w stosunku do tych realnych.
Już wewnątrz samego wirtualnego świa-
ta napotykamy rynki ekonomiczne. Nie 
spotkałam się jeszcze z żadnym, który nie 
miałby swojej wirtualnej waluty. W Second 
Lifie występuje Linden dolar, w Club Pen-
guin złote monety (Club Penguin Golden 
Coin), zaś w Menelgame polskie złotówki. 
Wszystkie wspomniane waluty można albo 
zarobić poprzez wykonywanie odpowied-
nich aktywności, albo zakupić od twórców 
gry za realne pieniądze i spożytkować je  
w wirtualnych sklepach na zakup akceso-
riów. Dodatkowo w niektórych wirtual-
nych światach funkcjonują domy aukcyjne,  
w których innym graczom można sprze-
dawać zdobyte artefakty. W tych małych 
gospodarkach można zaobserwować nowy 
podmiot rynku, prosumenta, czyli połącze-
nie konsumenta z producentem. Wzorco-
wym przykładem może tu być użytkownik 
Second Life, który zwraca się do wirtualne-
go sklepu z opisem pożądanego dobra (jest 
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producentem, bo wymyśla produkt, któ-
ry chce nabyć) i płaci Linden dolarami za 
wykonaną usługę (stając się jednocześnie 
konsumentem).
Przejdźmy teraz na inny poziom ekono-
mii wirtualnych światów, mianowicie na  
poziom producenta gry. Twórca, zgodnie  
z prawami wolnego rynku, na swoim towa-
rze chce zarobić i może tego dokonać na kil-
ka sposobów. Po pierwsze może stworzyć 
grę płatną, gdzie już za pierwsze logowanie 
pobierana jest subskrypcja. Po drugie może 
na swojej platformie zamieszczać reklamy, 
przez co gracze nie płacą za usługę, ale grę 
„umilać” im będą banery innych firm. Ko-
lejną z opcji jest wprowadzenie specjalnego 
konta premium z dodatkowymi usługami, 
czy też płatne aktywności wewnątrz gry 
lub możliwość zakupu waluty wirtualnej 
za realne pieniądze. Jednak wypracowanie 
odpowiednich przychodów z tych źródeł 
wymaga poniesienia stosownych kosztów 
związanych ze stworzeniem oprogramo-
wania oraz osiągnięcia stosownej masy 
krytycznej użytkowników. Twórca gry musi 
ją najpierw odpowiednio wypromować,  
a może to uczynić poprzez umieszczenie re-
klamy w odpowiednich środkach przekazu 
lub też marketing wirusowy. W kolejnym 
etapie należy zainteresować osoby, które 
zalogowały się do danego serwisu. Jest to 
tzw. okres „try”, kiedy to wielu użytkowni-
ków próbując gry zrealizuje poszczególne 
scenariusze: część z nich z niej zrezygnuje, 
część będzie grało bez dokonywania nakła-
dów finansowych, zaś reszta przejdzie do 
etapu „buy”, gdzie wyda pieniądze na uru-
chomienie  dodatkowych funkcji. Na tych 
graczach twórcom najbardziej zależy, dla-
tego też część z nich decyduje się na jeszcze 
jeden dodatkowy koszt, jakim jest zatrud-
nienie specjalistów, którzy opracują system 
elementów płatnych i bezpłatnych tak, by 
użytkownik wydał jak najwięcej.

nA GRAnICY WIRTUALnEGO
i reAlNego śWiATA
Kolejny poziom ekonomii wirtualnych 
światów to poziom, w którym gospodarki 
wirtualne i realne łączą się. Okazuje się, 
że na wirtualnych światach zarabiają nie 
tylko ich twórcy. W internetowych serwi-
sach aukcyjnych funkcjonują oddzielne 
kategorie sprzedaży, gdzie można zakupić 
walutę, surowce lub artefakty dla danej gry. 
Owe przedmioty mogą pochodzić od osób, 
które przedmiot zdobyły, ale uznały go za 
zbyteczny, odpowiednio włamały się do gry 
lub od dużych firm, których pracownicy lub 
komputerowe boty trudnią się wyłącznie 
zdobywaniem takich elementów. Do nie-
dawna legalnie handlowano również samy-
mi awatarami. Gracz, któremu nie chciało 
się udoskonalać od początku swojej postaci 
mógł zakupić taką na dowolnym poziomie 
zaawansowania. Innym ciekawym przypad-
kiem są oferowane w Internecie usługi do-

skonalenia postaci. Osoby, które nie mają 
czasu na „szkolenie” awatara mogą zlecić 
takie zadanie odpowiednim firmom. Nale-
ży wtedy przekazać usługodawcy swój login 
i hasło na określony czas, a jego pracownicy 
przez 24 godziny na dobę w wyznaczonym 
terminie (funkcjonuje tu system zmiano-
wy), będą grali za pierwotnego właściciela 
postaci. Tego typu firmy funkcjonują na 
przykład w Rumunii.
Istnieje pewien aspekt makroekonomicz-
ny wirtualnych światów. Wspominałam 
o istnieniu kursów walutowych pomię-
dzy pieniądzem wirtualnym, a realnym.  
W większości kursów wymiana może na-
stępować w jednym kierunku, co oznacza, 
że za pieniądze realne można kupować te 
wirtualne. Jedynym wyjątkiem od tej re-
guły jest Liden dolar, który ma kurs płyn-
ny, a wymiana może odbywać się w dwóch 
kierunkach. W obecnej chwili na stronie  
www.eldexchange.eu kurs kupna wynosi 
3 5 1 L $ / E U R, 
zaś sprzedaży  
405 L$/EUR. Co 
ciekawe pomimo, 
że Liden dolar 
jest walutą wir-
tualną, reaguje 
silnie na zmia-
ny gospodarcze  
w świecie realnym. 
Analizując kurs tej 
waluty od począt-
ku jej istnienia 
można zaobserwo-
wać kilka znaczą-
cych spadków, co 
było odpowiedzią 
na występujący  
w świecie real-
nym kryzys. Będąc  
w sferze makro 
można przeana-
lizować również 
PKB wirtualnego 
świata. Okazuje 
się, że dochód Second Life w roku 2008 
wynosił około 600 milionów dolarów ame-
rykańskich, co blisko dwukrotnie przewyż-
szało PKB Dominikany w danym okresie.
W wirtualnym świecie amerykańskie po-
wiedzenie: Są w życiu tylko dwie rzeczy 
pewne: śmierć i podatki nie sprawdza się. 
W wirtualnym świecie awatary nie starzeją 
się i nie umierają, a do jakiegoś czasu świat 
ten był także wolny od podatków”. Podat-
kiem pośrednim opodatkowane są tylko 
awatary z Unii Europejskiej, płacą one po-
datek VAT od towarów i usług zakupionych 
w grze, a jego stawka w 2008 roku oscy-
lowała między 15% w Wielkiej Brytanii, 
a 25% w Szwecji i Danii. Kolejne opodat-
kowanie, jakie ma miejsce w wirtualnych 
światach to podatek dochodowy, lecz jego 
pobieranie wiąże się z wieloma problema-
mi. Większość przepisów prawa dotyczą-

cych tej kwestii powstało przed ekspansją 
wirtualnych światów i trudno je zastosować  
w obecnej sytuacji. Przede wszystkim nie 
jest ustalone, które dochody powinny być 
opodatkowane: czy te na styku świata re-
alnego z wirtualnym (sprzedaż awatara, 
wymiana wirtualnych pieniędzy na rze-
czywiste), czy również te, jakie następują 
wewnątrz gry (wirtualna praca, wymiana 
barterowa). W Polsce opodatkowane są re-
alne dochody czerpane z wirtualnych świa-
tów i stosowane są do tego przepisy doty-
czące przekazywania praw majątkowych. 
Gracze mają obowiązek dochody tego typu 
zgłaszać w rozliczeniach podatkowych  
z uwzględnieniem, że od pewnej kwoty ich 
aktywność może być interpretowana jako 
działalność gospodarcza, co wiąże się z nie 
tylko z inną stawką opodatkowania.
Wirtualne światy tak naprawdę dopiero się 
rozwijają, a wraz z nimi rozwija się ich eko-
nomia. Niektórym może się wydawać, że 

są to tylko gry i element rozrywki, ale już 
niedługo będzie to istotny element rozwoju 
światowej gospodarki. Tylko pobieżna ana-
liza wystarcza, by stwierdzić, że ekonomia 
wirtualnych światów jest dziedziną bardzo 
szeroką i wielowątkową. Brak realnych 
podwalin w obrotach handlowych sprawia, 
że trudno do owych światów zastosować 
istniejące już prawa ekonomiczne. Ich uży-
teczność jest także problematyczna na sty-
ku obu światów: realnego i wirtualnego. 
Miejmy nadzieję, że ekonomistom szybko 
uda się poznać tajniki funkcjonowania tych 
gospodarek i – aby nadążyć za nowoczesną 
technologią obok podstawowej mikro i ma-
kroekonomii w programie studiów zagości 
ekonomia wirtualnych światów.

Agnieszka Kwiecińska
agakwiec@gmail.com



CHŁOP KONTRA CYBORG, CZYLI  
PROBLEM Z „WIEŻYCZKĄ”

U ludzi drugi wymiar komunikacji czyli komunikacja 
niewerbalna podczas rozmowy wyprzedza słowa. Jest 

to impuls niezależny od nas, który później zostanie 
ubrany w słowa. Śmiało można powiedzieć, że słowa 
są wyjaśnieniem tego co przed chwilą pokazaliśmy.

L
ider odnosi sukces, kiedy komu-
nikuje i przemawia „po swoje-
mu”. Widownia postrzega Cię, 
jako prawdziwego wtedy, kiedy 

jesteś prawdziwy. Ludzie muszą zobaczyć, 
usłyszeć, poczuć i uwierzyć w Twoją wizję. 
To ty jesteś przekazem, informacją, wia-
domością, a one są Tobą. Autentyczność 
wzbudza zaufanie. Zaufanie to chęć innych 
ludzi.  A chęć to sukces Twój bądź twojej 
organizacji.
Czy nie wydaje Ci się, że mowa ciała stała 
się bardzo modna w przeciągu kilku ostat-
nich lat? Postawa otwarta, zamknięta, „wie-
życzka” i inne gesty ludzi sukcesu, Top Ten 
Positive Business Gestures. Kup tę książ-
kę a dowiesz się jak rozszyfrować kłamcę.  
W Internecie roi się od „fachowych” porad 
dotyczących body language, dzięki którym 
wybijesz się, awansujesz, zdobędziesz uko-
chaną, nauczysz się przemawiać jak Bar-
rack Obama, zostaniesz gwiazdą telewizji, 
zainspirujesz masy i zdobędziesz świat. 
Tylko pamiętaj – wychyl się o 5-6 stopni do 
przodu aby pokazać, że jesteś ze słuchacza-
mi i łokcie zegnij prostopadle do podłogi, 
90 stopni, nie mniej, nie więcej. A jak mi 
ręka zdrętwieje? Czy ktoś się jeszcze na 
to łapie? Czy rzeczywiście zależy ludziom 
na tego typu mechanicznych wskazów-
kach? Myślę, że tak ponieważ „eksper-
tów” w tej dziedzinie ciągle przybywa.
Jak to się dzieje, że w co drugiej książce  

o mowie ciała możemy przeczytać te same 
brednie, które mówią, że człowiek czerpie 
7 % informacji z wypowiedzianych słów 
– resztę informacji pobiera z elementów 
para- lub niewerbalnych, a nigdzie nie pisze 
się o tym jak te wszystkie wyuczone gesty 
przedstawić, aby nie wyglądać jak cyborg 
a jak żywa istota, której można zaufać, jak 
być naturalnym i prawdziwym? Czy trudno 
jest pojąć, że każdy człowiek gestykuluje na 

swój własny, naturalny sposób i dobrze by 
było gdyby na scenie zachowywał się rów-
nie naturalnie? Każdy potrafi „urodzić” 
dobry gest, nie każdy może przenieść go na 
scenę.
Gest jest zagadnieniem, które wyma-
ga obserwacji i zdrowego rozsądku  
a nie książki pełnej drogocennych wskazó-
wek. Jest zewnętrzną manifestacją nasze-
go  wewnętrznego stanu. Efektem   emo-
cjonalnego impulsu, który znalazł ujście 
przez naszą fizyczność. Po co zatem uczyć 
kogoś jakich gestów ma używać, skoro 
sam ich nie czuje, nie wierzy w nie. Mó-
wiąc o gestykulacji, ludzie, którzy mają  
z nią kłopot – gestykulują zbyt dużo 
lub zbyt mało – powinni spojrzeć 
spokojnie na powód, przyczy-
nę, a nie na efekt. Wyuczenie 
się kilku „niezawodnych” gestów 
mechanicznych wcale nie pomoże 
nam podczas przemówienia. Tak jak 
drzewo, które ma dać nam dobre owoce 
należy podlewać, tak i gest musi mieć pod-
łoże aby dawał dobre efekty. Nie wystarczy 
poprzycinać to tu, to tam. Tak więc, ktoś pe-
łen energii i pasji nie będzie miał problemu 
z gestykulacją, jedyną kwestią będzie od-
powiednie jej ukierunkowanie. Jeśli entu-
zjazm mówiącego jest niewystarczający to 
po co mu książkowa lista „dobrych gestów”? 
Będzie to jak sztuczna gałąź na naszym 
wspomnianym drzewku, która ma imitować 

życie. Gest musi się „urodzić”,  
a nie zostać zbudowany.
Ustanowienie reguł gestykula-
cji byłoby nie tylko niemożliwe 
ale i głupie ponieważ zależą 
one od przemówienia, okazji, 
osobowości, uczuć mówiącego  
i jego kultury. Łatwo jest prze-

widzieć efekt dodawania, ale niemożliwe 
jest powiedzieć komuś jakiego gestu ma 
użyć aby pokazać, że jest szczery. Jedni ro-
bią to składając dłonie na piersi, inni kieru-
ją otwarte dłonie wnętrzem ku publiczno-
ści, jeszcze inni kładą dłoń na sercu. Takie 
wskazówki mogą być dane ale jaką mamy 
pewność, że zostaną one dobrze odebrane 
przez widownię i czy pasują do danej oso-
by? To tak jakby zakładać z góry, że Wy 

będziecie dobrze wyglądać w ubraniu in-
nej osoby. Gest ma pomóc w wizualizacji  
i przeniesieniu Twoich uczuć na słuchaczy. 
Jednak jeśli to on sam przykuwa ich uwagę 
to publiczność odczytuje je jako wyuczone  
i nieprzekonywujące.
W czasach kryzysów ekonomicznych, 
ogromnej konkurencji i szerzącego się 
kombinatorstwa ludzie stają coraz bar-
dziej sceptyczni. Dlate-
go też autentyczność  
i zdolność do szczerej 
i prawdziwej komu-
nikacji stają się 
ważnym atry-
butem przy-
w ó d c z y m  
 
 
 
 

i  organiza-
cyjnym. Zdarza się, 
że nawet bardzo do-
brzy mówcy mają pro-
blem z przekonywaniem 
swoich słuchaczy do swo-
ich racji. Dlaczego tak się 
dzieje? Wszyscy słuchacze 
reagują na nasz wizerunek 
i niewerbalną komunikację. 
Kiedy język mówiony rozbiega 
się z mową ciała, a gesty są me-
chaniczne, wyolbrzymione  
i sztuczne, ludzie automa-
tycznie skupiają się na 
mowie ciała, mimice, to-
nie głosu, wyłapują nieści-
słości lub tracą wątek.

jAk zATeM zAdbAć o To, Aby 
ćWiczyć AuTeNTyczNość?
U ludzi drugi wymiar komunikacji czyli ko-
munikacja niewerbalna podczas rozmowy 
wyprzedza słowa. Jest to impuls niezależ-
ny od nas, który później zostanie ubrany  
w słowa. Niećwiczone gesty często podpo-
wiedzą nam, co dana osoba zaraz powie. 



Śmiało można powiedzieć, że słowa są wy-
jaśnieniem tego co przed chwilą pokazali-
śmy. Pomyślmy o czymś tak prostym jak 
powitanie. Co następuje pierwsze, uśmiech 
i ruch tułowia by uścisnąć dłoń czy słowa 
powitania? Przykładowa rozmowa: zaprze-
czenie, zgoda, zdziwienie przejawiają się 
gestem zanim zostaną wyartykułowane. 
Kręcimy głową, przytakujemy itd. I wła-
śnie te gesty powiedzą więcej niż słowa, 
które padną ułamek sekundy później lub  
w ogóle nie zostaną wypowiedziane. Jest 
zatem wielka różnica czy gest padnie po czy 
przed wypowiedzią. 
Wielu ludzi ucząc języka ciała nie zdaje so-
bie sprawy z tego jaki błąd popełnia  ucząc 

s e k w e n c y j n o -
ści gestów. 

U c z e ń 
p r z y -

s w a j a 

wtedy 
tę ko-
lejność 

pokazując  
i mówiąc 

jednocześnie 
lub, co gorsza, 

dodaje gest chwile 
po wypowiedzianych 

słowach. I mimo tego, 
że większość słuchaczy 
nie do końca zdaje sobie 
sprawę z tej sekwencyjno-

ś c i to ich naturalna zdolność do 
czytania mowy ciała podpowiada im że coś 
jest nie tak.
Nick Morgan, ekspert w dziedzinie komu-
nikacji, założyciel Public Words oraz autor 
kilku książek poświęconych wystąpieniom 
publicznym podpowiada jak wyćwiczyć 
w sobie autentyczność gdy zawiodą wyżej 
przez nas opisane podpowiedzi dotyczące 

spontanicznej siły naszych emocji.
Mowa tu o czterech ważnych aspek-
tach, które trzeba wziąć pod uwa-
gę przy trenowaniu przemówienia: 
otwartość, połączenie/związek, pasja  

i zdolność słuchania. Najlepiej, pod-
powiada Morgan, ćwiczyć swoje prze-
mówienie myśląc za każdym razem  
o innym aspekcie i wczuwając się w nie-
go. Należy przy tym spróbować zapomnieć  
o konkretnych gestach. Jeśli bowiem zako-
dujesz w sobie te cztery aspekty, gesty po-
jawią się naturalnie, poza twoją świadomo-
ścią i w odpowiednim momencie. 
Paradoksalność tej metody polega na ćwi-
czeniu autentyczności przez wykalkulowany 
proces. Ale autentyczność wypływa właśnie 
z tych czterech aspektów. Jeśli opanujesz 

te cztery elementy, słuchacz odbierze Cię 
jako osobę autentyczną a między Tobą 
a nim zawiąże się więź. 

oTWArTość
Jest to pierwszy i najważniej-
szy aspekt podczas ćwiczenia 
naszego przemówienia, ponie-
waż gdy jesteśmy zamknięci 

w sobie przyjmujemy postawę 
obronną, tak jak gdyby nasi 
słuchacze byli zagrożeniem. 
Znacznie utrudnia to komuni-

kacje. Jak więc się otworzyć? Mor-
gan sugeruje tutaj wyobrażenie sobie, 

że prezentujemy materiał komuś, kogo 
świetnie znamy, ważne przy tym aby nie 
tylko wizualizować sobie tę osobę ale aby 
poczuć jak to jest, odnaleźć cechy i nasz 
stan takiej rozmowy. Jeśli jest to za trudne, 
trzeba spróbować odtworzyć to mechanicz-
nie. Znaleźć kogoś bliskiego i porozmawiać  
z nim, zważając przy tym jak wygląda cała 
scena i jak się wtedy czujemy. Jednocześnie 
starać się aby nie czynić z tego sztywnych 
zasad a raczej wyczuć całą sytuację. To tak 
jak z ćwiczeniem serwu czy innych technik 
sportowych.

PróbA PołączeNiA  
z PubliczNością
Jak już poczujesz, że jesteś otwarty,  
i umiesz rozpoznać to uczucie pora skupić 
się na publice. Pomyśl zatem o potrzebie 
zaangażowania swoich słuchaczy. To tak 
jakby próbować zająć sobą uwagę dziecka. 
Nie ma tu specjalnej techniki, po prostu 
musimy zwrócić czyjąś uwagę na siebie. 
Drugą rzeczą jest utrzymanie uwagi tak 
aby słuchacze podążali za naszym tokiem 
myślenia a nie dryfowali gdzieś daleko. Tu, 

zamiast dziecka, wyobraźmy sobie nasto-
latka, który nie należy do cierpliwych. Jeśli 
otwarcie jest początkiem to połączenie jest 
tym co trzyma ludzi przy nas. Wielu spike-
rów popełnia błąd trzymania dużego dy-

stansu wobec słuchaczy tak jak gdyby byli 
oni zupełnie obcy, i z innej planety a dopie-
ro pod koniec wychodzi ku nim.

PASJA
Zastanów się, jakie emocje chcesz wzbu-
dzić swoją prezentacją. Czy jesteś podeks-
cytowany tym co masz powiedzieć i swoim 
optymizmem chcesz zarazić publiczność? 
Czy może to co zaraz powiesz martwi Cię 
i zmartwi również słuchających Cię ludzi? 
Teraz nie skupiaj się na tym co masz do 
powiedzenia ale na tym co czujesz i po-
zwól aby te uczucia wypłynęły na wierzch. 
Emocje i pasja są dla wielu osób jak czysta 
energia.

STArAj Się SłucHAć
Pomyśl, co pomyślą inni kiedy zaczniesz 
mówić. Czy są podekscytowani tym o czym 
będziesz mówić. Ćwicząc, myśl jak na nich 
patrzysz. Ludzie wysyłają sygnały niewer-
balne do Ciebie a Ty będziesz je w stanie 
odczytać, będziesz mógł wtedy dopasować 
tempo, zróżnicować swoje gesty, albo na-
wet pominiesz część przemówienia. Jeśli 
jest czas na pytania przygotuj się aby ich 
wysłuchać całą swoją osobą. Ćwicząc takie 
zachowanie zareagujesz automatycznie ge-
stem, np. kiwaniem głowy. Odpowiadanie 
na pytania podczas prezentacji oznacza 
jednak, że swój materiał musisz znać na 
pamięć jak pacierz.
Liderzy mają różne style komunikacji. Nie 
istnieje ten jeden właściwy. Według mnie 
liczy się autentyczność i unikatowość. Ko-
piowanie, imitowanie lub adaptowanie 
czyjegoś stylu nie prowadzi do sukcesu. 
Bycie autentycznym mówcą, który potrafi 
przekonać do siebie ludzi nie musi być wy-
nikiem ciężkiej pracy nad swoimi gestami. 
Jeśli jednak uważasz, że potrzeba Ci wska-
zówek dotyczących body language, brakuje 
Ci entuzjazmu do tematu, który prezentu-
jesz i jesteś w stanie poświęcić dużo czasu 
na naukę gestykulacji, pamiętaj aby uczyć 
się z głową. Myśl, gest, słowo to odpowied-
nia kolejność. Nie zapominaj przy tym  
o otwartości  i umiejętności słuchania,  
a z pewnością poprawisz swój wizerunek.

Łukasz Chmielecki
info@publicspeaking.edu.pl



Rok 2008 zapisał  się w historii jako rok spowolnienia gospodarczego, bessy 
na rynkach finansowych, spektakularnych bankructw oraz miliardów dolarów 
wpompowanych w ratowanie systemów gospodarczych. W skali makroekono-

micznej zaszły procesy takie jak: wzrost stopy bezrobocia, spowolnienie dynamiki 
wzrostu PKB oraz spadek produkcji przemysłowej.

Tabela 1 Eksport i import Polski w I kwartale 2009 r.

Zmiana polskiego 
eksportu do innych 
krajów w I kwartale 

2009
(€) [w %]*

Zmiana polskiego 
importu z innych 

krajów w I kwartale 
2009

(€) [w %]*

Udział w polskim 
eksporcie w I 
kwartale 2009  

[w %] (zmiana)*

Udział w polskim 
imporcie w I 

kwartale 2009  
[w %] (zmiana)*

Niemcy -16,5 -32,8 26,6
(+1,1 pkt. proc.)

21,6
(-1,9 pkt. proc.)

Rosja -37,4 -26,6 3,8
(-0,9 pkt. proc.)

9,6
(-0,1 pkt. proc.)

Chiny - - - 10,2
(+2,7 pkt. proc.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Gospodarki.
* w stosunku do I kwartału 2008.

J
aki wobec tego był I kwartał roku 
2009? Czy widać nadchodzący 
koniec kryzysu, czy trzeba będzie 
jeszcze na niego poczekać? Jaki 

jest obraz polskiej gospodarki na tle gospo-
darek innych państw? 

PKB 
W pierwszych trzech miesiącach obec-
nego roku widać spadek tempa wzrostu 
polskiego Produktu Krajowego Brutto. 
Według Głównego Urzędu Statystycznego, 
PKB (niewyrównany sezonowo, ceny stałe 
średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł  
w I kwartale 2009 roku o 0,8% rok do roku 
wobec 2,9% w IV kwartale 2008 roku.  
W ujęciu nominalnym oznacza to 314 517,2 
mln zł. Ujemny wpływ na PKB miał mię-
dzy innymi popyt krajowy (-1,1%). Dodatni 
był wpływ inwestycji (wyniósł +0,2%) oraz 
wpływ salda obrotów z zagranicą (+1,9%). 
Stopa inwestycji (relacja nakładów brutto 
na środki trwałe do produktu krajowego 
brutto w cenach bieżących) wyniosła 14,9% 
wobec 15,1% odnotowanych przed rokiem. 
Ponadto GUS podaje, że wartość dodana 
brutto w gospodarce narodowej w I kwar-
tale 2009 r., w porównaniu z analogicznym 
okresem 2008 roku, była wyższa o 1,2%. 
Wartość dodana brutto w przemyśle spadła 
o 5,9% rok do roku, natomiast w budownic-

twie wzrosła odpowiednio o 3,4%. 
„Polska gospodarka będzie wracać do szyb-
kiego tempa wzrostu już pod koniec 2009 
r.” - tak przynajmniej wynika z jednej z wy-
powiedzi członka Rady Polityki Pieniężnej, 
Andrzeja Sławińskiego. W jego ocenie ten 
rok zamkniemy w okolicach 0,0%, ale już  
w 2010 r. tempo będzie w okolicach 2,0%. 

ProdukcjA PrzeMySłoWA 
Według komunikatów płynących z GUS, 
produkcja sprzedana przemysłu w cenach 
stałych w styczniu br. była o 14,9% niż-
sza niż przed rokiem i o 5,8% mniejsza  
w porównaniu z grudniem ubiegłego roku.  
W lutym zauważalna była poprawa sytu-
acji w przemyśle – wtedy to, co prawda, 
produkcja sprzedana była 14,3% niższa 
niż przed rokiem, ale jednocześnie o 2,7% 
większa w porównaniu ze styczniem br. 
Dalsza poprawa sytuacji miała miejsce  
w ostatnim miesiącu I kwartału – produk-
cja przemysłowa była o 2,0% niższa niż 
przed rokiem, ale i aż o 15,5% wyższa w po-
równaniu z lutym br.

BEzROBOCIE 
GUS poinformował, że stopa bezrobocia 
liczona według Badania Aktywności Eko-
nomicznej Ludności (BAEL) wyniosła  
w I kwartale 2009 roku 8,3% wobec 6,7%  

w IV kwartale 2008 roku. Względem  
I kwartału roku 2008 wzrosła o 0,2 pkt. 
proc. Współczynnik aktywności zawodowej 
wyniósł w I kw. 54,5% wobec 54,7% kwartał 
wcześniej, natomiast wskaźnik zatrudnie-
nia wyniósł 50,0% wobec 51,0%.
 
HAnDEL zAGRAnICznY 
Według najnowszych publikacji Głównego 
Urzędu Statystycznego w I kwartale 2009 
roku wartość eksportu (liczonego według 
cen bieżących) wyniosła 22,7 mld euro. 

Była zatem niższa o 20,3% w porównaniu 
z analogicznym okresem ubiegłego roku. 
Wartość importu wyniosła 24,6 mld euro 
i była niższa o 27% r/r. Ujemne saldo 
wyniosło 1,9 mld euro tj. o 1,2 mld euro 
mniej niż w I kwartale 2008 roku. Ol-
brzymi wpływ na spadek eksportu miały 
pogarszające się wyniki partnerów gospo-
darczych Polski, co spowodowało znaczny 
spadek popytu na nasze dobra.

budżeT i zAdłużeNie 
W pierwszym kwartale tego roku dochody 
budżetu stanowiły 29,5%, wydatki 32,6% 
a deficyt budżetowy 84,3% kwoty założo-
nej w budżecie. Obsługa długu krajowego 
pochłonęła 8739,2 mln zł, a zadłużenia 
zagranicznego - 4046,8 mln zł. W przy-
padku dochodów największą część stano-

GOSPODARKA POLSKI  
W I KWARTALE 2009 
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wiły podatki pośrednie (39,2% całości do-
chodów z I kwartału 2009). Wpływy z nich 
były tym samym  niższe o 1,9% w porów-
naniu do analogicznego okresu roku 2008  
(w ujęciu nominalnym). Po stronie wydat-
ków natomiast największą ich część po-
chłonęły subwencje ogólne dla jednostek 
samorządu terytorialnego. Koszty obsługi 
długu krajowego i zagranicznego zrealizo-
wano w odpowiednio 16,8% i 46,3% zało-
żonych w ustawie, a ich całkowity udział  
w wydatkach stanowił 9,5%. 
 
STOPY PROCEnTOWE, KREDYTY  
I InFLACJA 
W celu pobudzenia popytu konsumpcyjne-
go oraz inwestycyjnego Rada Polityki Pie-
niężnej zdecydowała się na obniżenie stóp 
procentowych w I kwartale br. W styczniu 
redukcja ta wyniosła 0,75 pkt. proc., w lu-
tym i marcu – 0,25 pkt. proc. Na koniec  
I kwartału br. stopy procentowe ukształto-
wały się na poziomie: referencyjna – 3,75%, 
lombardowa – 5,25%, depozytowa – 2,25%, 
a redyskonto weksli – 4,00%. 
Gorącym tematem w czasie obecnego kry-
zysu gospodarczego jest kwestia udziela-
nych kredytów. Okazuje się, że  ich wielkość 
w ostatnim miesiącu I kwartału br. była 
wyższa o 35% w stosunku do marca roku 
2008. Wpływ na to miał przede wszyst-
kim wzrost wielkości kredytów w sektorze 
gospodarstw domowych (o 44% r/r). War-
tość kredytów dla przedsiębiorstw wzrosła  
o 25% (r/r). W pierwszym kwartale bieżącego 
roku nastąpił wzrost inflacji. Wskaźnik CPI 
(Consumer Price Index) znajdował się po-
wyżej celu inflacyjnego (wynoszącego 2,5%  
w skali rocznej) – na poziomie 3,3% (wobec 
analogicznego okresu roku poprzedniego). 

Według Minister-
stwa Gospodarki 
największy wpływ 
na wzrost wskaź-
nika inflacji miały: 
światowe ceny żyw-
ności, niska wartość 
złotego (wzrost cen 
towarów importo-
wanych) oraz wzrost 
cen regulowanych.
 
WALUTY 
W I kwartale 2009 
roku widoczna była 
silna deprecjacja 
krajowej waluty, 
zarówno względem
euro, jak i dolara. Średni kwartalny kurs 
euro wyniósł 4,4953 zł i wzrósł o 25,7%  
w stosunku do I kwartału 2008 roku oraz 
o 19,1% w stosunku do ostatniego kwartału 
ubiegłego roku. Kurs dolara w tym samym 
okresie wyniósł 3,4481 zł i wzrósł o 44,4% 
w stosunku do I kwartału roku ubiegłego 
oraz o 20,4% w porównaniu do IV kwar-
tału 2008 r. Tak silna deprecjacja była tłu-
maczona ucieczką inwestorów z polskiego 
rynku, a zatem spadkiem popytu na złote-
go. Jako drugi powód wymienia się wzrost 
podaży złotego spowodowany szeroko ko-
mentowaną sprawą opcji walutowych oraz 
konieczności ich realizacji. 

CO DALEJ? – PROGnOzY 
Według Polskiej Konfederacji Pracodaw-
ców Prywatnych Lewiatan „dno spowol-
nienia gospodarczego powinno przypaść 
na drugi kwartał tego roku”. Według Unii 
Europejskiej w roku 2009 w jej obszarze 

nastąpi spadek PKB o 1,8% i wzrost deficy-
tu budżetowego do 4,4%. – „Sytuacja może 
się poprawiać dopiero pod koniec 2009 r. 
Jest szansa na 0,5-proc. wzrost gospodar-
czy w 2010 r.” – stwierdził Joaquin Almu-
nia, unijny komisarz ds. gospodarczych. 
Prognozy banku JP Morgan są, niestety, 
jeszcze gorsze. Analitycy banku twierdzą, 
że w bieżącym roku Polska zanotuje zerowy 
wzrost PKB. Jednakże ostatnie publikacje 
GUS-u są zaskakująco dobre i przewyższa-
ją oczekiwania. W II kwartale 2009 roku 
wzrost PKB w Polsce wyniósł 1,1% r/r. – 
Oznacza to, że jako jedyne państwo w Unii 
Europejskiej (oraz jedno z nielicznych na 
świecie) utrzymujemy dodatni wzrost PKB, 
co pozwala optymistycznie patrzeć w przy-
szłość polskiej gospodarki.

Bartosz Strąkowski
bartosz.strakowski@skninwestor.com



P
redictability of financial instru-
ments volatility is one of the key 
aspects in the area of financial 
market research. The importan-

ce of volatility modeling is clear from the 
wide scope of applications ranging from 
forecasting stock returns, through options 
pricing to risk valuation. The variety of 
volatility models proposed in financial li-
terature created a need for a convenient 
tool that would allow one to analyze the-
ir properties. One method that comes in 
handy whenever there is need to compare 
volatility models is the concept of a NEWS 
IMPACT CURVE.
The family of ARCH models reflects one 
of the most popular approaches to volati-
lity modeling. The underlying concept is to 
develop a model for volatility, based on its 
past values, instead of assuming a variance 
(which is a measure for volatility) constant 
in time. The idea is supported by the obse-
rvation of the so called volatility clustering 
phenomenon i.e. a tendency for low volati-
lity levels to be followed by consequent low 
volatilities and for high volatility – to imply 
other rapid fluctuations. A clear economic 
interpretation of volatility clustering is that 
investors who find themselves in times of 
sharp upswings and drops in prices seek 
to realize profits or avoid further losses by 
buying or selling instruments.
In the basic ARCH model for a stock return 
(Engle, 1982, see table 1) the conditional 
variance is modelled on lagged values of  
’s, meaning that past shocks decide on cur-
rent volatility (  is used to denote deviation 
of the realization of a stock return from its 
expected value; see table 1). Squared values 

of  are taken, giving the effect that only the 
size of a past disturbance has its influence 
on volatility, not the sign. A generalization 
in the form of a GARCH 
model (Bollerslev, 1986, 
see table 1) adds lagged 
values of variance to the 
above model, solving the 
problem of overparame-
trization. 
To analyze the effect that 
past news has on current 
volatility in different 
models of an ARCH 
family, the concept of  
a news impact curve co-
mes in handy. The news 
impact curve is a func-
tion relating volatility 
at time  to a shock cau-
sed by news arrival at 
time  (measured by 

). The curve is con-
structed holding con-
stant information dated 

 and earlier with 
all lagged values of con-
ditional variance at the 
level of unconditional  
variance of stock return.
Based on the relation 
between current volatili-
ty and news lagged only 
one period, the news 
impact curve does not 
focus on further dyna-
mic properties of mo-
dels. That is the reason 
why ARCH and GARCH 

models give exactly the same shape of the 
news impact curve (depicted in figure 1).  
A rise in absolute value of past disturbance 

The importance of volatility modeling is clear from the 
wide scope of applications ranging from forecasting 

stock returns, through options pricing to risk valuation.

A CONCEPT OF  
NEWS IMPACT CURvE AND 

ASYMMETRY IN MODELLING  
CAPITAL MARKETS

Conditional mean equation:

1( | )t t t ty E y F   where ~ (0, ),t tN h denotes the explained  ty
tFstock return and is a set of relevant information available at time t

Conditional variance equation in:

•     ARCH(1):
2

1t th      
•    GARCH(1,1):

•    Nonlinear ARCH(1,1):

•    Multiplicative ARCH(1):

•    Exponential GARCH(1,1):

•    GJR GARCH(1,1):

•    VGARCH(1,1):

2
1 1t t th h        

1 1| |t t th h        

2
1log( ) log( ) ,t th     

1 1
1

1 1

| | 2log( ) log( ) t t
t t

t t

h h
h h
 

   


 


 

 
       

 

2 2
1 1 1 1t t t t th h S     
           where 1tS  

0t if and 0tS   otherwise,

2
1 1( )t t th h          

2

1
1

1

t
t t

t

h h
h


   




 
      
 
 

where , , ,    are constant parameters.

,

,

,

,

,

,

•    Asymmetric GARCH(1,1):
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translates into a rise in volatility with the 
reaction being proportional on the positive 
and negative side of the axis.
One constraint of the above models is that 
they are linear on squared  (or quadra-
tic on ). Obviously investors’ reactions 
may not go in line with this assumption, 
especially when developing markets are 
considered, where behaviour is general-
ly quite impulsive. To analyze cases when 
market reaction for good or bad news is not 
proportional to squared past disturbance 
nonlinear models are useful (see the shape 
of a news impact curve in figure 2). Mani-
pulating the  parameter (see table 1) we 
get steeper or less steep curves.
A multiplicative ARCH (see table 1) gives 
a very similar shape of the curve depicting 
relation between volatility and past news to 
the additive model. In the first case howe-
ver, the line passes through the origin (see 
figure 3). Therefore multiplicative appro-
ach implies a disputable assumption that 
realization of a stock return at time  at 
its expected level results in a distribution 
of return at time  with 0 variance. In other 
words, when expectations are met, we get 
perfect stability on the market – stock pri-
ces become fully predictable.
Despite the apparent success of simple mo-
dels described above, they have been sub-
ject to some criticism as not being capable 
of capturing asymmetry in volatility fluctu-
ations. Empirical evidence shows that mar-
ket reaction to negative shocks is different 
in strength from reaction to positive ones. 
More precisely, there is tendency among 
investors to overreact and take quick and 
hasty decisions in case of significant down-
ward deviations from the expected stock 
return. As a consequence, the financial 
market exhibits huge fluctuations as a re-
action for larger downswings in prices.  
A stock market overreaction hypothesis 
states that the asymmetry property is at-
tributable to mispricing behaviour of inve-
stors who overreact to bad market news.
Given this observation, a symmetric shape 
of a variance curve, implied by basic ARCH 
models, seems inappropriate. Instead,  
a steeper curve would be desirable on the 
negative side of ‘s axis. An exponential 
GARCH (E-GARCH, see table 1) offers  
a solution to handle asymmetric properties 
of stock market volatility. Asymmetric pro-
perties of an E-GARCH are governed by the 
parameter . Normally, we would expect  

 to be negative, which should be inter-
preted that downward deviations from the 
expected value increase the level of varian-
ce as opposite to upward swings. In con-
trast to prior models, in an E-GARCH the 
relation between lagged disturbance and 
current volatility is exponential. This, toge-
ther with asymmetric properties, translates 
into the news impact curve shape depicted 
in figure 4. Apart from an E-GARCH, ano-

ther asymmetric model – the so called GJR 
GARCH proved successful in empirical ap-
plications. Here, the relation between past 
shocks and current volatility is quadratic. 
Importantly, the function allows for asym-
metry through parameters  and  deci-
ding on the strength of reactions for positi-
ve and negative shocks (see table 1 and the 
shape of a news impact curve in figure 4).
An important difference between the abo-
ve models and an asymmetric GARCH  
(A-GAECH, see table 1) is that  in the case 
of E-GARCH and GJR news impact curves 
have their minima at  – the realiza-
tion of stock return exactly at its expected 
value results in the least volatility observa-
ble in the financial market. On the contra-
ry, the news impact curve of an A-GARCH 
model has its lowest point at  (see 
figure 5). As a consequence, there is some 
level of disturbance, not necessarily equal 
to zero (normally positive), giving highest 
stability in the market. Going further, in-
vestors exhibit lowest activity when there 
is some positive level of gains during the 
session.
Similar approach is presented by the au-
thors of a V-GARCH model, where norma-
lized values of past shocks are put in the 
role of explaining variables. The variance 

has its minimum level when  ,

  which gives different value of  each time 
the variance changes. The news impact cu-
rve does not allow for analyzing volatility in 
time as lagged values of variance are taken 
at its unconditional value. Thus, the news 
impact curve in V-GARCH, observed in  
a given moment , would be analogous to 
this curve in an A-GARCH model.

Development of an ARCH model in 1982 
gave huge impetus to formulation of new 
financial models based simultaneously on 
conditional mean and conditional variance 
equation. Introduction of an asymmetry 
property to volatility modeling was proba-
bly one of the most profound innovations 
in the ARCH family. However, methods of 
building volatility forecasts are still con-
sidered a topical issue and modifications 
are being made to conventional models to 
capture different aspects of financial mar-
kets. This is specially the case of developing 
financial markets which seem to be har-
der to describe by popular specifications.  
A news impact curve with its simplicity of 
construction and clear-cut interpretation 
offers a convenient tool to compare inno-
vative models.

Marta Małecka
Asystentka w Katedrze Metod

Statystycznych Uniwersytetu Łódzkiego
marta.malecka@uni.lodz.pl



Uchylanie się od opodatkowania jest zwykłym łamaniem prawa. Nie jest zabronio-
ne natomiast świadome planowanie swoich posunięć biznesowych oraz strategii 
rozwoju w oparciu o rozwiązania legalne, tak aby osiągać możliwie wysokie zyski

do krajów, które od lat cieszą się sławą podat-
kowej wolności zaliczamy m.in.: Andorę, bah-
rajn, barbados, kajmany, Panamę, cypr, lich-
tenstein, luksemburg, Monako czy Szwajcarię.

W 
dzisiejszych czasach, szcze-
gólnie w świetle kryzysu 
finansowego i nękającej re-
cesji gospodarczej, której 

skutki małe i duże firmy odczują najszyb-
ciej, bardzo trudno jest prowadzić własne 
przedsiębiorstwo. Dodatkowym proble-
mem jest ogrom przepisów prawnych, któ-

re w Polsce krępują swobodę gospodarczą. 
Każdy przedsiębiorca wie, jak dużo czasu 
i energii należy poświęcić na „papierkową 
robotę”, stąd wiedza osób sprawnie poru-
szających się w tej sieci przepisów jest co-
raz wyżej ceniona. Szczególnie skompliko-
wane i stale rozbudowujące się są normy 
z zakresu prawa podatkowego. Jak mówi 
stare porzekadło: „jedyne co jest pewne to 
śmierć i podatki”. Istnieją  jednak sposoby 
aby zapłacić mniej albo, w pewnych sytu-
acjach, wcale! Zjawisko to zwyczajowo na-

zywane jest optymalizacją podatkową lub, 
jak wolą doradcy podatkowi, planowaniem 
podatkowym. Są to rozwiązania dla świata 
wielkiego biznesu, dla ludzi, których zaso-
by finansowe plasują ich na liście najbogat-
szych Polaków magazynu Forbes. Firmy, 
które pomagają w planowaniu podatkowym 
to najczęściej wielkie kancelarie międzyna-

rodowe, obsługują-
ce klientów z wielu 
państw, ale także  
i nasze rodzime, 
które radzą sobie 
równie dobrze, zasi-
lane kadrą młodych 
studentów prawa. 

Moim zdaniem, nic nie stoi na przeszko-
dzie, żeby tę wiedzę rozszerzać, krzewić  
w świecie małego biznesu, tak aby osiągać 
maksymalne korzyści z własnej firmy.  

gdzie „Się oPTyMAlizoWAć”?
Podatki w Polsce są skomplikowane i nie 
ma co się oszukiwać, dosyć wysokie. Stąd 
krajowi przedsiębiorcy zaczynają się „opty-
malizować”.
Rozporządzenie ministra właściwe-
go ds. finansów publicznych (Dz. U.  

z 2000 r Nr 115 poz 1203) zawiera pokaźną 
listę państw cieszących się sławą podatko-
wej wolności. Są wśród nich zarówno takie  
o których nie każdy słyszał, jak również te 
leżące w Europie. Wymienić można choć-
by kilka najważniejszych: Andora, Antigua 
i Barbuda, Bahrajn, Barbados, Guernsey, 
Jersey, Kajmany, Panama, Cypr, Lichten-
stein, Luksemburg, Monako czy Szwajca-
ria.
Aby zrozumieć prawo, należy je analizo-
wać na przykładach. Zgodnie z tą myślą 
chciałbym przybliżyć tytułową  „optymali-
zację” na podstawie regulacji cypryjskiej. 
Stawka podatku od dochodów w tym kra-
ju jest niska bo wynosi maksymalnie 10%  
zaś dywidendy wypłacone z Cypru mogą 
podlegać zwolnieniom podatkowym lub 
odpowiednim potrąceniom związanym  
z umową o unikaniu podwójnego opodatko-
wania. Teoretycznie podatek od dywidendy 
powinien być zapłacony w Polsce w wyso-
kości 19%. Innym sposobem optymalizacji 
jest sprzedaż towarów spółce zagranicznej 
(np. Lichtenstein- spółka Anstalt) przez 
podmiot krajowy z zaniżoną marżą (niski 
dochód powoduje niski podatek w Polsce) 
i dalej przez tą spółkę już z wyższą, ryn-

RAJSKIE MANEWRY, CZYLI PROBLEM 
OPTYMALIZACJI PODATKOWEJ  

W POLSCE



Wyróżnia się 2 rodzaje oaz podatkowych: kraje, 
które w ogóle nie nakładają podatków- no tax Ha-
ven (np. Nauru), oraz kraje nakładające tylko niskie 
podatki- low tax havens (np. Antyle Holenderskie)

kową marżą. Dochód spółki zagranicznej  
w jej państwie-rezydencji jest opodatko-
wany niżej lub wcale, przez co dana spółka 
osiąga duże zyski. Następnie, wypłacane są 
dywidendy i taką oto drogą  dochód zostaje 
realnie spieniężony. Należy jednak  pamię-
tać o uiszczeniu 19% podatku od dywiden-
dy w Polsce, gdyż między Polską a Cyprem 
nie zawarto umowy o unikaniu podwójnego 
opodatkowania.

WAlkA z „rAjAMi”  
Wyróżnia się  2 rodzaje oaz podatkowych: 
kraje które w ogóle nie nakładają podat-
ków - no-tax havens (np. Nauru) oraz kraje 
nakładające tylko niskie podatki - low-tax 
havens (np. Antyle Holenderskie) 
Obok niskiej skali podatków kraje te cha-
rakteryzują się jasnym, pewnym prawem, 
stabilnością polityczną i gospodarczą, wy-
sokim stopniem wykwalifikowania kadr 
bankowych i co najważniejsze, strzegą bar-
dzo pilnie tajemnicy bankowej. Oznacza 
to, że niechętnie dzielą się informacjami  
o dochodach czy transferach zagranicznych 
stąd np. akcja służby specjalnych RFN  
w Lichtensteinie polegająca na wykradze-
niu wiadomości o spółkach obywateli RFN. 
Wszystkie te cechy powodują napływ spół-
ek zagranicznych oraz osób prywatnych 
zachęconych wizją niskich kosztów prowa-
dzenia działalności.
Do niedawna, nasze prawo nie znało żad-
nych rozwiązań „antyrajowych”. Obecnie 
jednak polskie prawodawstwo robi postępy 
także w tej dziedzinie.  Można wskazać na 
4 podstawowe artykuły, które mają na celu 
zapobiegać przenoszeniu milionowych in-
teresów za granicę. 
Nie ma definicji legalnej raju podatkowego, 
jednak ustawa o podatku dochodowym od 
osób prawnych (Dz. U. z 7 maja 2009 r. Nr 
69, poz. 587) w art. 9a wprost mówi o kraju 
stosującym szkodliwą konkurencję podat-
kową. Jak już wcześniej wspominałem listę 
takich krajów sporządza w formie rozporzą-
dzenia minister właściwy ds. finansów pu-
blicznych. Sporządzanie list może być po-
wodem napięć między państwami więc nie 
jest to rozwiązanie idealne ale powszechnie 
znane w innych krajach europejskich. 
Obok art. 9a do regulacji „antyrajowych” 
zalicza się art. 25 i 25a ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, który 
nakłada obowiązek szczegółowego doku-
mentowania transakcji z podmiotami z oaz 
podatkowych, określenie funkcji jakie speł-
niać mają podmioty transakcji, określe-
nie przewidywanych kosztów związanych 
z transakcją oraz formę i termin zapłaty, 
określenie korzyści spodziewanych przez 
podmiot obowiązany do sporządzenia do-
kumentacji i inne. 
Obowiązek przedstawienia takiej doku-
mentacji powstaje wyłącznie na żądanie 
organów podatkowych w terminie 7 dni od 
doręczenia żądania.

Art. 11 ust . 4a 
u.p.d.o.p. oraz art. 
25 ust. 4a u.p.d.o.f. 
przewidują możli-
wość oszacowania 
dochodu podmiotu 
krajowego, gdy ten 
wykazuje dochód zaniżony lub brak docho-
du w transakcji ze spółką mającą siedzibę 
w kraju stosującym szkodliwą konkuren-
cję podatkową a warunki ustalone w takiej 
transakcji odbiegają od warunków jakie 
ustaliłyby między sobą niezależne podmio-
ty.
Pewne regulacje wynikają również z prawa 
międzynarodowego. Umowa Modelowa 
OECD o podatku od dochodu i majątku, 
która w art. 26 traktuje o wymianie infor-
macji między organami podatkowymi, któ-
ra może mieć 3 formy: rutynowej wymiany, 
na żądanie 1 ze stron, 
spontanicznej. Zatem 
jeśli Polska zawiera 
umowę o unikaniu po-
dwójnego opodatkowa-
nia z innym państwem 
może oprzeć się na 
Umowie Modelowej 
OECD i jej art. 26. Wy-
miana takich informacji 
jest niezwykle ważna, 
jeśli chodzi o wylicze-
nie kwoty, która ma być 
opodatkowana, co po-
ciąga za sobą konkretną 
kwotę do zapłaty.

DOBRY RAJ 
Nie jeST zły
Widać wobec powyż-
szego, że polskie regu-
lacje powściągliwie ale 
dosyć skutecznie sta-
rają się zapobiegać zja-
wisku uchylania się od 
opodatkowania, które 
jest zwykłym łamaniem 
prawa (fałszerstwa, 
ukrywanie dochodów) 
stanowiącym wykro-
czenie lub przestępstwa 
skarbowe. W tej materii 
krajowe zapisy są w du-
żej mierze tożsame z dy-
rektywami UE i Umową 
Modelową OECD.
Nie jest zabronione 
natomiast świadome 
planowanie swoich po-
sunięć biznesowych 
oraz strategii rozwoju  
w oparciu o rozwiązania 
legalne tak aby osiągać 
możliwie wysokie zyski 
albowiem prawo jest 
sztuką tego co dobre  
i słuszne.

Nie bójmy się zatem szukać optymalnych 
rozwiązań dla naszego, choćby najmniej-
szego, biznesu bo nie ma realnego powodu, 
dla którego rodzime firmy miałyby znaleźć 
się w gorszej sytuacji niż te zagraniczne, 
gdzie optymalizacja jest normalną formą 
zmniejszania kosztów prowadzenia przed-
siębiorstwa. Otwórzmy więc wrota, za któ-
rymi jest ocean rozwiązań.

Konrad Zdziebłowski
konrad_zdz@o2.pl



Wielkimi krokami zbliżały się wakacje, a wraz nimi pytanie: co zrobić z tak dużą 
ilością wolnego czasu? Kolejne praktyki? A może, dla odmiany, wyjazd i relaks? 
Zapewne wielu studentów zna ten dylemat z własnego doświadczenia. Każdego 
lata, tysiące żaków musi wybrać między dobrą zabawą, a zdobywaniem cennego 

doświadczenia zawodowego. Ale czy na pewno? Być może istnieje  
złoty środek, który pozwoli połączyć przyjemne z pożytecznym?

AKADEMIA LIDERÓW RYNKU 
KAPITAŁOWEGO - INSIDER STORY

D
la mnie, złotym środkiem oka-
zała się Akademia Liderów 
Rynku Kapitałowego. Czym jest 
Akademia? Najprościej rzecz 

ujmując stanowi ona cykl szkoleń połą-
czonych z późniejszym odbyciem płatnych 
praktyk w jednej z renomowanych firm 
działających na polskim rynku kapitało-
wym.  Lakoniczny opis w żadnej mierze nie 
oddaje jednak charakteru tego unikalnego 
przedsięwzięcia. Nie dowiecie się z niego, 
że podczas dwutygodniowych warsztatów 
poznacie 29 fantastycznych osób z całej 
Polski, że przy wieczornym grillu będziecie 
mieli okazję porozmawiać z ludźmi, którzy 
na co dzień tworzą polski rynek kapitało-
wy, że człowiek jest w stanie funkcjonować 
przez dwa tygodnie przy minimalnej dawce 
snu i nadal być szczęśliwym...

PocząTki zAWSze Są  
nAJTRUDnIEJSzE
Sama decyzja o aplikowaniu stanowi już 
połowę sukcesu. Drugą połową jest odpo-
wiednie przygotowanie oraz zaangażowa-
nie włożone w sam proces. Rekrutacja na 
Akademię składa się z 3 etapów: formula-
rza internetowego, testów merytorycznych 
oraz rozmowy z komisją rekrutacyjną. Na 
co warto zwrócić uwagę? Przy wypełnianiu 
formularza ważne jest by dobrze przemy-
śleć odpowiedzi na pytania otwarte. Mogą 

one okazać się kluczowymi podczas oceny 
aplikacji. W przypadku testów, dobrze jest 
się zapoznać z najnowszymi informacjami 
z giełdy jak również znać zasady rządzące 
rynkiem kapitałowym. Co do rozmowy, 
warto podejść do niej z odrobiną luzu, dy-
stansu, ale przede wszystkim, należy być 
sobą. Być może wyda się truizmem stwier-
dzenie, że przed aplikacją należy się odpo-
wiednio przygotować poprzez chociażby 
przeczytanie strony internetowej Akade-
mii. O truizmach należy jednak pamiętać. 

SzkołA leTNiA – dobrA zAbAWA 
I nIE TYLKO…
Dzwoni telefon. Odbierasz. W słuchawce 
słychać głos: „Gratulujemy”. Reszta rozmo-
wy za chwilę rozmaże się w twojej pamięci. 
Przez głowę przebiegać będzie już tylko jed-

na myśl: „Udało się!”. Kilka 
dni później dociera do Ciebie 
mail ze szczegółami organiza-
cyjnymi. Teraz wiesz już na 
pewno, że się dostałeś. Ekscy-
tacji towarzyszy strach przed 
nieznanym. Nareszcie nad-
chodzi ten dzień. Rano spo-
tykasz się z innymi szczęśliw-
cami przed autokarem. Drzwi 
się zamykają i po niespełna 
godzinie jesteście na miejscu. 
Nie ma czasu na odpoczynek, 
pół godziny na rozpakowanie 
rzeczy i już zaczyna się pierw-
sze szkolenie. Chwila relaksu  
i znów podjeżdża autokar. 
Kierunek: Giełda Papierów 
Wartościowych. Cel - oficjalna 

inauguracja Akademii. Sala notowań robi 
duże wrażenie, jeszcze większe: zebrani go-
ście, wśród których większość to nazwiska  
z pierwszych stron gazet. Pierwszym te-
stem dla przyszłych liderów jest minutowe 
wystąpienie przed audytorium i kamerami. 
Później dyskusja panelu ekspertów i czas 
na rozmowy z zebranymi gośćmi. Autokar 
znów czeka. Wybija godzina 23 i można 
wreszcie chwilę odpocząć, ale kto chciałby 
tracić czas na sen, kiedy nieformalna inte-
gracja właśnie się rozpoczyna... 



B
adanie „Index Przedsiębiorczo-
ści” na zlecenie fundacji AIP oraz 
Chi Kwadrat, pokazało, że coraz 
więcej młodych ludzi chce za-

łożyć własne firmy, by udowodnić samym 
sobie, że są samowystarczalni i niezależni. 
Nie zwracając uwagi na zawiłe procedury 
finansowe, prawne czy organizacyjne, go-
towość do założenia własnego biznesu wy-
raziło ponad 60% badanych (studenci IV  
i V roku).
Jak więc najbezpieczniej przejść przez 
pierwszy etap tworzenia własnej firmy. Od-
powiedź na postawione powyżej pytanie 
stanowi działający przy Społecznej Wyższej 
Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania  
w Łodzi Akademicki Inkubator Przedsię-
biorczości. Dzięki temu projektowi, młodzi, 
przedsiębiorczy ludzie mogą skorzystać  
z pomocy fachowców, nauczyć się, jak sta-
wiać przysłowiowe pierwsze kroki i w jaki 
sposób zrealizować marzenia o własnym 
biznesie.

W początkowej fazie AIP: 
- udostępnia swoje powierzchnie biurowe  
z niezbędnym wyposażeniem, gdzie benefi-
cjenci mogą pracować i spotykać się z kon-
trahentami;
- użycza osobowość prawną, dzięki czemu 
nie trzeba rejestrować własnej działalności 
gospodarczej; 
- prowadzi księgowość firmy;
- tworzy umowy;
- udziela porad prawnych;
- pomaga w wyszukiwaniu funduszy na 
przyszłe inwestycje. 

Najważniejszą zaletą tego typu pomocy jest 
fakt, że osoba, która zakłada firmę w AIP 
zmniejsza do minimum ryzyko niepowo-
dzenia przedsięwzięcia i związanych z tym 
kosztów. Dwa lata, podczas których  moż-
na maksymalnie działać w Inkubatorze, 
to dość czasu, aby poznać rynek, zdobyć 
pierwszych klientów i zapoznać ich ze swo-
imi produktami czy usługami. Po tym okre-
sie jest się zazwyczaj na tyle samodzielnym, 
że bez większego problemu można założyć 
własną działalność gospodarczą.

Pomysł na własny biznes powstał 2 lata 
temu. Razem z kolegami ze studiów stwier-
dziliśmy, że to, co robimy na co dzień na 
studiach, warto przełożyć na efektywny 
sposób zarabiania pieniędzy. Tak zrodziła 
się Agencja Reklamowa Veritas Art., któ-
rej założycielem jest Łukasz Jóźwiak. Dzię-
ki AIP bez ryzyka ponoszenia ogromnych 
kosztów związanych z założeniem własnej 
działalności gospodarczej mogłem zacząć 
zdobywać zlecenia, nie martwiąc się o to, 
czy aby na pewno dopełniłem wszystkich 
obowiązków związanych z prowadzeniem 
firmy. Tym wszystkim zajmują się specja-
liści z Inkubatorów, podczas gdy ja pozy-
skuję w tym czasie nowych kontrahentów.
Od dawna marzyłem o tym, by spróbo-
wać dokonać  czegoś o własnych siłach, 
a zakładając firmę w AIP nie ponosiłem 
żadnego ryzyka. Miałem wówczas sporo 
klientów jako freelancer, ale rozliczanie 
się na zasadzie umów o dzieło z każdym 
z nich stanowiło ogromny problem i było 
uciążliwe. Po obejrzeniu reportażu w TVN 
nie musiałem długo zastanawiać się nad 
kolejnym krokiem. Wypełniłem wniosek 
i już następnego dnia mogłem pracować 
na własny rachunek. Dzięki takiej formie 
działalności nie traciłem też możliwości 
otrzymania w późniejszym czasie dofi-
nansowania na otwarcie działalności go-
spodarczej.

AIP daje wolność i dużą swobodę działa-
nia. Zawsze można liczyć na pomoc praw-
nika, księgowej, czy doświadczonego dy-
rektora miejscowego inkubatora.
Inkubator to ciekawa inicjatywa – coś, co 
na pewno pomoże nam, (najczęściej stu-
dentom), sprawdzić się w życiu jako rekin 
biznesu. Nie ważne co robisz, nie ważne 
czy zatrudniasz ludzi, czy pracujesz jako 
freelanceer. AIP to miejsce dla każdego  
– opowiada Adam Trojańczyk właściciel 
firmy Alt Gtoup.

Co zrobić, aby rozkręcić własny biznes? To 
nic trudnego. Wystarczy wejść na stronę 
www.aiplodz.pl wypełnić wniosek i umó-
wić się na spotkanie z Dyrektorem AIP. Na 
tym kończą się formalności. Firmę można 
założyć w ciągu 1 dnia!

Radosław Szwugier
radoslaw.szwugier@inkubatory.pl

KRYZYS? TO NAJLEPSZY 
CZAS NA WŁASNY  

BIZNES Z AIP!

Przez najbliższe dwa tygodnie Twój grafik 
będzie wypełniony po brzegi szkoleniami: 
z zakresu technik prezentacji, zarządzania 
zespołem, umiejętności budowania relacji, 
instrumentów finansowych, analiz makro-
ekonomicznych, prawnych aspektów ryn-
ku kapitałowego. Nie mniej ciekawe będą 
wieczorne spotkania z wybitnymi eksper-
tami rynków finansowych. Nieformalna, 
grillowa atmosfera sprzyja dyskusjom na 
tematy nie tylko gospodarcze. Oczywiście 
nieodzownym elementem każdego dnia 
jest zacieśnianie więzi towarzyskich i dal-
sza integracja, która nierzadko kończy się 
o 4 nad ranem. A dla tych, których wciąż 
rozpiera energia - intensywna gra w squ-
osha lub jogging po okolicznym lesie. Czas 
mija szybko i zanim się obejrzysz warsztaty 
dobiegają końca… 

PRAKTYKI
Nie zdążysz za nimi zatęsknić... Kolejne wy-
zwania już na Ciebie czekają. Teraz będziesz 
miał okazję wykazać się zdobytą wiedzą  
i umiejętnościami podczas dwumiesięcz-
nych praktyk w jednej z renomowanych 
firm rynku kapitałowego. Nie ważne, czy 
wybierzesz: dom maklerski, fundusz in-
westycyjny, fundusz private equity, giełdę 
czy renomowaną kancelarią prawną. Już 
od pierwszego dnia będą na Ciebie czekać 
ambitne zadania, którym jako lider rynku 
kapitałowego musisz podołać. Zapomnij 
o parzeniu kawy, kserowaniu czy archiwi-
zowaniu dokumentów. Od razu zostaniesz 
rzucony na głęboką wodę. Wycena spółki. 
Znalezienie potencjalnego celu do przeję-
cia. Prognoza gospodarcza na najbliższe 
miesiące. Rozwiązanie zawiłego casusu 
prawnego. Prospekt emisyjny. Ocena no-
wego instrumentu finansowego. A kiedy 
już pokażesz ile jesteś wart możesz liczyć, 
że zostanie Ci złożona propozycja pracy  
w Twojej wymarzonej firmie. Brzmi jak ty-
powe studenckie praktyki?

CO PO AKADEMII ?
Akademia to nie tylko szkolenia i praktyki, 
ale przede wszystkim ludzie, których masz 
okazję dzięki niej poznać. Po intensywnej 
dwutygodniowej integracji idea wspólnych 
spotkań jest kontynuowana w nieco innej 
formie. Wspólne wyjazdy, imprezy czy cho-
ciażby wyjście na piwo są częstym urozma-
iceniem codziennego życia. 
Przychodząc na Akademię oczekujesz, że 
zdobędziesz praktyczną wiedzę, odbędziesz 
prestiżowy staż i zrobisz krok w kierunku 
zostania liderem rynku kapitałowego…  
I Twoje oczekiwania się spełniają. Ale nie 
spodziewasz się, że kończąc Akademię sta-
niesz się bogatszy o 29 nowych przyjaciół.

Adam Mazur
adam.mazur@skninwestor.com



Czy producent samochodów powinien przejąć swojego największego konkurenta? 
Co umożliwi koncernowi farmaceutycznemu oszczędności w ramach międzynaro-

dowego łańcucha dostaw? Jak wiodący dostawca usług finan-
sowych może najefektywniej rozwinąć banko-

wość detaliczną? To przykładowe pytania, 
z jakimi przychodzi zmierzać się 

konsultantom strategicznym w co-
dziennej pracy. Łączy je to, że 
każde z nich ma strategiczne 
znaczenie dla firmy, a właści-
wa odpowiedź może być źró-

dłem długoterminowej przewagi 
konkurencyjnej.

N
ietrudno zauważyć, że na rynku 
coraz więcej firm nazywa sie-
bie firmami konsultingowymi, 
mimo iż zajmują się one bardzo 

różną działalnością. Łączy je to, że wszyst-
kie doradzają innym firmom jako niezależ-
ni, zewnętrzni partnerzy. Co wyróżnia za-
tem konsulting strategiczny?
Firmy konsultingowe najłatwiej jest po-
dzielić ze względu na rodzaj i zakres pro-
blemów, w których najczęściej pomagają 
swoim klientom. W ten sposób możemy 
wyróżnić konsulting strategiczny, opera-
cyjny i specjalistyczny.
Firmy konsultingu strategicznego, do któ-
rych należy The Boston Consulting Group, 
odpowiadają zarządom, właścicielom firm 
na najważniejsze pytania dotyczące dłu-
gookresowego lub średniookreso-
wego kierunku rozwoju przedsię-
biorstw. Tego typu pytanie mógłby  
zadać zarząd dużej międzynarodo-
wej sieci sklepów i mogłoby ono 
brzmieć: „Czy powinniśmy roz-
szerzyć swoją działalność na kraje 
Europy Środkowej i Wschodnej?”.
Gdyby po projekcie strategicz-
nym firma zdecydowała się na 
realizację tego planu, powstanie 
lista pytań dotyczących wdrożenia 

przygotowanej strategii, przy których może 
pomóc konsulting operacyjny. Pytania, 
na które odpowiadają w takim przypadku 
konsultanci to: „Jak powinien być zorgani-
zowany dział marketingu w nowej spółce?”, 
„Jaka jest wartość lokalnej sieci sklepów, 
które firma planuje przejąć?”. BCG dzięki 
zaufaniu i relacji z klientami pomaga nie-
jednokrotnie również w tych częściach pro-
jektów.
Z tak szczegółowym harmonogramem fir-
ma rozpoczyna wdrożenie strategii, w któ-
rym swoją pomoc oferują konsultanci spe-
cjalistyczni. Poszczególni z nich zajmują się 
przeważnie bardzo wąskim obszarem, ale w 
ramach niego dostarczają klientom finalne 
rozwiązanie. Może to być rekrutacja no-
wych pracowników, rozwój i implementa-

cja systemu IT, identyfikacja nieruchomo-
ści bądź wsparcie w negocjacjach cen.
Pracę w doradztwie strategicznym wyróż-
nia także  możliwość poznania wielu branż 
z różnorodnych perspektyw. Klientami 
firm doradztwa strategicznego są najwięk-
sze firmy krajowe i międzynarodowe, które 
reprezentują właściwie wszystkie sektory 
rynku, m.in. usługi finansowe, przemysł, 
dobra konsumpcyjne, energetykę, techno-
logię czy telekomunikację. Równie zróżni-
cowane są typy projektów, w których moż-
na uczestniczyć pracując w BCG. Mogą one 
polegać na tworzeniu długoterminowych  
i średnioterminowych strategii dla klienta, 
projektowaniu efektywnych struktur or-
ganizacyjnych oraz restrukturyzacji firmy. 
BCG wspiera swoich klientów także w po-

JEŚLI KONSULTANT STRATEGICZNY - TO 
TYLKO W BCG

Firmy konsultingu strategicznego, do któ-
rych należy The Boston Consulting Gro-
up, odpowiadają zarządom, właścicielom 
firm na najważniejsze pytania dotyczą-
ce długookresowego lub średniookreso-
wego kierunku rozwoju przedsiębiorstw.



prawie efektywności procesów. 
Dlaczego tak wiele największych firm de-
cyduje się na zaangażowanie doradców 
strategicznych w rozwiązywanie swoich 
najistotniejszych problemów? Przede 
wszystkim, konsultanci strategiczni oferują 

klientom specjalistyczną wiedzę i doświad-
czenie. Co istotne, przy rozwiązywaniu każ-
dego problemu korzystamy z doświadczeń 
nie tylko konsultantów naszego biura, ale 
wszystkich osób pracujących w BCG na ca-
łym świecie. Drugim kluczowym atutem, 
jaki oferują klientom firmy doradztwa stra-
tegicznego, jest bezstronność. Klienci są 
często przywiązani do określonych rozwią-
zań i sposobów myślenia. Konsultanci nie 
mają takich obciążeń, są obiektywni, mogą 
wnieść nowy punkt widzenia; w połączeniu 
ze ściśle analitycznymi metodami pracy, 
mogą  innowacyjnie podchodzić do kwestii 
problemowych.
Kto może dołączyć do zespołu BCG? Po-
szukując najlepszych kandydatów nie 
ograniczamy się do absolwentów określo-

nych kierunków studiów. W warszawskim 
biurze oprócz absolwentów najlepszych 
uczelni biznesowych w Polsce i na świecie, 
pracują także absolwenci prawa, socjologii, 
informatyki, a nawet oficer wojskowy. Naj-
większe znaczenie ma intelektualna docie-

kliwość, umiejętność analitycz-
nego myślenia, kreatywność, 
empatia,  skuteczna komunika-
cja  oraz pasja i pragnienie wy-
wierania wpływu. 
Kiedy dołączysz do naszego ze-
społu bardzo szybko zaczniesz 
brać udział w przygotowywaniu 
rekomendacji dla zarządów, 
właścicieli największych firm  
w kraju i za granicą. Jest to cen-
ne doświadczenie, ale również 
duża odpowiedzialność. Praca 
w konsultingu strategicznym to 
także konieczność   ciągłego roz-
wijania się. W ramach kolejnych 
projektów będziesz stykać się  
z nowymi, bardzo różnorodnymi 

problemami, często zupełnie niezwiązany-
mi z tym, co dotychczas robiłeś. Wreszcie, 
praca w BCG wymaga dużego zaangażo-
wania. Twój pierwszy projekt możesz roz-
począć w Warszawie, ale równie dobrze  
w Paryżu czy Londynie. 

Musisz jednak pamiętać, że żad-
na inna branża nie zaoferuje Ci 
możliwości tak dynamicznego 
rozwoju. Jeżeli cenisz sobie pracę  
w zespole otwartych osób o róż-
norodnych pasjach i doświad-
czeniu, w międzynarodowym 
otoczeniu i nie boisz się ciągłych 
wyzwań intelektualnych  to BCG 
jest miejscem dla Ciebie.

Agnieszka Kulas
Associate

The Boston Consulting Group

-
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Formułowanie 
strategii

Ekstrapolacja 
na poziom 
taktyczny

Ekstrapolacja 
na poziom 
operacyjny

Realizacja

Dogłębna wiedza 
techniczna 
dotycząca 

systemów i 
procesów

Audytorzy i konsultanci 
operacyjni

Konsultanci specjalistyczni 
(ds. kadr, IT, techniczni)

Szerokie spojrzenie 
na �rmę i jej 
otoczenia

Spojrzenie na 
departamenty i rynki 

lokalne

Konsultanci Strategiczni
Wiedza dotycząca 

systemów i 
procesów

Pro�l ogólny

Specjalizacja

Klienci są często przywiązani do określo-
nych rozwiązań i sposobów myślenia. Kon-
sultanci nie mają takich obciążeń, są obiek-
tywni, mogą wnieść nowy punkt widzenia.



Czy można oprzeć się pokusie zaciągnięcia nisko oprocentowanej pożyczki, która 
po zainwestowaniu przynosi ogromne zyski potencjalnie bez ponoszenia ryzyka. 

Jaki wpływ ma masowość takich transakcji na rynki finansowe…?

P
odstawowe założenia Carry Tra-
de (w dalszej części artykułu 
będę używał skrótu CT) są teore-
tycznie bardzo proste: zaciągnąć 

kredyt w walucie kraju o niskich stopach 
procentowych i ulokować tak pozyskane 
środki na rynku pieniężnym lub dłużnym  
w walucie kraju, który posiada wyższe stopy 
procentowe. Powyższa definicja przedsta-
wia jednak podejście klasyczne. W szerszej 
formie można przyjąć, że każda strategia 
oparta na zadłużaniu się w walucie kraju  
o niskich stopach procentowych, a następ-
nie inwestowaniu tych środków w instru-
menty finansowe, których stopa zwrotu 
jest potencjalnie wyższa niż oprocentowa-
nie kredytu, może być postrzegana jako CT. 
Faktem jest, że już od dłuższego czasu więk-
sze znaczenie ma CT realizowane według 
zasad drugiej definicji. Bardzo duże grono 
globalnie działających inwestorów insty-
tucjonalnych (wśród których prym wiodą 
fundusze hedgingowe) wykorzystuje lewa-
rowanie się tanią walutą do inwestowania 
nie tylko na rynku długu, a przede wszyst-
kim na rynku giełdowym, towarowym, de-
rywatów, czy rynku nieruchomości.
Przyjrzyjmy się jednak bliżej CT w jego 
klasycznej formie. Inwestowanie w ten 
sposób jest niczym innym jak wykorzysty-
waniem różnicy w oprocentowaniu dwóch 
walut (tzw. spreadu). Jednak na podstawie 
teorii parytetu stopy procentowej (czasem 
również nazywanej: Międzynarodowym 
Efektem Fishera) transakcje tego typu 
nie powinny przynosić zysków. Prawo to 
mówi, że stopa zwrotu uzyskana z pożycze-
nia środków w jednej walucie, a następnie 
zainwestowania ich w instrumenty dłużne 
innej waluty, przy jednoczesnym nabyciu 
kontraktu forward na tę parę tak, aby za-
pewnić sobie kurs wymiany na koniec okre-
su inwestycji, powinna być równa stopie 
zwrotu z inwestycji w instrumenty dłużne 
pierwszej waluty. Bazując na tej teorii, me-
chanizmy rynkowe powinny prowadzić do 
umacniania się waluty niskooprocentowa-
nej w stosunku do waluty kraju o wysokich 
stopach procentowych. Jedną z podstawo-
wych cech rynków finansowych jest jednak 
to, że zdają się one nie podlegać klasycz-
nym teoriom ekonomicznym. W znacznej 
większości przypadków, z powodu prze-
prowadzania transakcji typu CT, dochodzi 
do jeszcze większego umacniania się walut 

wysokooprocentowanych, spowodowanego 
transferowaniem (konwersją) pożyczonych 
środków. Z drugiej strony, podczas domy-
kania CT generowany jest zwiększony po-
pyt na walutę, w której został zaciągnięty 
dług, co powoduje jej umocnienie. Opisane 
zjawisko potwierdza niebagatelny wpływ 
strategii CT na rynki walutowe. Jednak  
w dalszej części artykułu okaże się, że to tyl-
ko „wierzchołek góry lodowej”.

CARRY TRADE A RYzYKO
Stwierdzenie o braku ryzyka związanego  
z CT również wymaga rozwinięcia. W rze-
czywistości na rynku finansowym istnieje 
bardzo niewiele możliwości osiągnięcia zy-
sku bez ponoszenia ryzyka (jeśli w ogóle ta-
kie istenieją). W kontekście procedury CT 
w jej podstawowej formie, czyli inwestowa-
niu pozyskanych środków w instrumenty 
dłużne, potencjalny spekulant może napo-
tkać trzy rodzaje ryzyka: stopy procento-
wej, walutowe i kredytowe. Ostatnie z nich 
wydaje się najmniej realne, ponieważ inwe-
stycja oparta jest na zakupie bonów skar-
bowych lub obligacji emitowanych i gwa-
rantowanych przez rządy poszczególnych 
państw. Jednak w przypadku nabywania 
instrumentów dłużnych państw rozwijają-
cych się, ryzyko kredytowe nie powinno być 
bagatelizowane. Dowodem na to może być 

kryzys w Rosji w latach dziewięćdziesiątych 
XX wieku oraz w Argentynie na początku 
obecnego stulecia. Innym aspektem CT, 
który powinien być rozpatrywany bardzo 
szczegółowo jest ryzyko stopy procentowej. 
Jak już wiemy inwestycja typu CT opie-
ra się głównie na wykorzystaniu spreadu  
w oprocentowaniu dwóch walut. Jeśli jed-
nak w okresie trwania strategii dojdzie do 
zmniejszenia dywergencji między stopami, 
cała transakcja staje się mniej dochodo-
wa. Dodatkowo niekorzystna zmiana stóp 
procentowych prawdopodobnie pociągnie 
za sobą umocnienie się waluty, w której 
się zadłużyliśmy. Z powyższego schematu 
nietrudno jest wyciągnąć wniosek, że naj-
korzystniej jest przeprowadzać inwestycje 
CT dla walut, których różnica w oprocen-
towaniu jest możliwe największa. Dodat-
kowo atutem może być rozpoczęcie trans-
akcji w okresie kiedy gospodarka kraju,  
w którym inwestujemy pożyczone środ-
ki, jest w początkowej fazie ożywienia. 
Zwiększa to prawdopodobieństwo wystą-
pienia cyklu podwyżek stóp procentowych. 
Zmiany stóp procentowych mają zazwyczaj 
charakter stopniowy i cykliczny, który jest 
silnie związany z aktualną fazą cyklu ko-
niunkturalnego. Dynamika zmian na rynku 
walutowym jest nieporównywalnie większa; 
to właśnie z tym ryzykiem inwestor prze-
prowadzający inwestycję typu CT musi się 
najbardziej liczyć. Nawet niewielka zmiana 
kursu pary walutowej, która jest związana 
z daną transakcja, rzędu 2% może dopro-
wadzić do utraty wszystkich potencjal-
nych zysków. Oczywiście za niekorzystną 
zmianę rozumiemy umocnienie się waluty,  
w której zaciągnęliśmy kredyty. Dodatkowo 
dla par walutowych zaangażowanych w CT 
często można zaobserwować efekt domina 
– początkowe umocnienie waluty kredytu, 
powoduje wzrost awersji do ryzyka i maso-
we „domykanie” transakcji, co z kolei po-
nownie zwiększa popyt na tę walutę i pro-
wadzi do wtórnego wzrostu jej wartości. 
Doskonałym przykładem na ogromne zna-
czenie ryzyka walutowego w strategii CT 
jest bankructwo funduszu hedgingowe-
go LTCM. Na skutek kryzysu rosyjskiego  
z 1998 roku na światowych rynkach fi-
nansowych zapanowała panika, która do-
prowadziła do bardzo silnej przeceny na 
rynkach akcyjnych i obligacji. Ogromna 
ilość spekulantów pośpiesznie likwido-

CARRY TRADE – DR JEKYLL,  
CZY MR HYDE?



wała swoje krótkie pozycje na jenie oraz 
domykała transakcje CT, co doprowadziło  
w ciągu kilku dni do umocnienia się walu-
ty kraju kwitnącej wiśni względem dolara  
o 9%. W następstwie tych wydarzeń fun-
dusz LTCM poniósł stratę w wysokości 
4,6 miliarda dolarów i upadł. Historia ta 
pokazuje w bardzo klarowny sposób, jak 
ważne jest zarządzanie ryzykiem waluto-
wym. Z tego właśnie powodu inwestycjom 
CT zawsze powinny towarzyszyć transakcje 
zabezpieczające – czy to za pomocą kon-
traktów forward czy opcji walutowych. Po-
strzegając CT w szerszym kontekście – czyli 
jako inwestycje w dowolne dobra finanso-
we, a nie tylko instrumenty dłużne – po-
tencjalny spekulant musi się również liczyć  
z wystąpieniem innego typu ryzyka, które-
go zarządzanie i redukowanie jest znacznie 
trudniejsze – ryzyka rynkowego. Ryzyko to 
objawia się podczas inwestowania np. na 
rynku akcyjnym lub towarowym i polega na 
zajęciu błędnej pozycji. Przykładem może 
być portfel akcji, którego wartość w trakcie 
trwania inwestycji spadnie, czy to ze wzglę-
du na bessę na całym rynku, czy może na 
błędny (pod względem fundamentalnym) 
dobór akcji. Zarządzanie ryzykiem rynko-
wym bardzo często jest znacznie trudniej-
sze i bardziej kosztowne niż zarządzanie 
trzema wcześniej opisanymi rodzajami ry-
zyka. Z tego powodu transakcje CT, które 
nie dotyczą instrumentów rynku dłużnego 
czy pieniężnego pociągają za sobą znacznie 
większe ryzyko straty, ale jednocześnie (jak 
to często bywa na rynku finansowym) po-
siadają dużo większy potencjał zysku, któ-
remu często trudno jest się oprzeć. 

jAk To Może  
WyglądAć W PrAkTyce…
Z powyższego opisu wynika, że podstawo-
wymi warunkami dla udanej transakcji 
CT jest spokojna sytuacja na rynkach fi-
nansowych oraz stabilne otoczenie makro-
ekonomiczne. Ze względu na konieczność 
zaangażowania bardzo dużych środków fi-
nansowych przedstawiana strategia jest ra-
czej wyłącznie zarezerwowana dla inwesto-
rów instytucjonalnych, np. funduszy typu 
hedge. Przyjrzyjmy się, jak mogłaby wyglą-
dać transakcja typu CT na realnym rynku. 
Ponieważ obecnie na rynku amerykańskim 
występują bardzo niskie stopy procentowe 
(podstawowa stopa wynosi zaledwie 0,5%), 
walutą w jakiej będziemy się zadłużać może 
z powodzeniem być dolar amerykański. 
Aby pozyskać potrzebne środki inwestor 
mógłby wykorzystać transakcje typu repo, 
ponieważ większość funduszy hedgingo-
wych posiada portfel obligacji, którego 
część mogłaby stanowić zabezpieczenie 
takiego „kredytu”. Załóżmy dodatkowo, że 
omawiany fundusz pożyczy sumę 10 mln 
USD według stopy równej docelowej stopie 
funduszy Rezerwy Federalnej (FED Fund 
Target Rate), czyli 0,25%. Pomimo obecne-

go kryzysu gospodarczego, 
podczas którego większość 
banków centralnych doko-
nała znacznych cięć stóp 
procentowych – tym samym 
ograniczając opłacalność CT 
– ciągle są kraje, w których 
podstawowe stopy procen-
towe, a więc i rentowność 
obligacji, są stosunkowo 
wysokie. Wśród tych krajów 
znajduje się np. Brazylia, 
której podstawowa stopa 
procentowa kształtuje się 
na poziomie 8,75%, nato-
miast rentowności 7-letnich 
obligacji rządowych, które 
będą instrumentem inwesty-
cyjnym jaki wykorzystamy, 
sięga obecnie 12,71% (stan 
na dzień 10.09.2009). Za-
kładając, że okres inwestycji 
to 3 miesiące oraz, że przez 
ten czas zarówno rentow-
ności jak i kurs walutowy 
nie ulegną zmianie, fundusz 
hedgingowy zyskałby ponad 
245 tys. dolarów (uwzględ-
niając również koszty trans-
akcyjne). Wcześniejsze 
założenie o niezmienności 
rentowności przez zakła-
dany okres inwestycji nie 
musi daleko odbiegać od 
rzeczywistości – przy stabilnym otoczeniu 
makroekonomicznym można uznać je za 
słuszne. Jednak założenie o niezmienności 
kursu walutowego przez okres trzech mie-
sięcy wydaje się dalece odbiegające od re-
aliów rynkowych. Dopuszczając zmienność 
pary USD/BRL, gdyby po trzech miesią-
cach kurs wzrósł jedynie o 2,46%, zmiana 
ta doprowadziłaby do utraty całego zysku. 
W oczywisty sposób nie tylko świadczy to 
o bardzo dużym ryzyku walutowym, które 
występuje przy transakcjach typu CT ale  
i potwierdza konieczność stosowania stra-
tegii zabezpieczających, które mogą je zre-
dukować. Należy jednak podkreślić fakt, 
że cała strategia nie wymaga angażowania 
własnego kapitału, a jedynym kosztem jest 
ryzyko ponoszone przez fundusz, które czę-
sto można skutecznie ograniczyć. 

WPłyW cArry TrAde NA ryNki 
FInAnSOWE
Czy przedstawiony powyżej schemat in-
westycji wydaje się być atrakcyjny i czy 
faktycznie na rynku dochodzi do znacznej 
liczby takich transakcji? Pytanie wydaje 
się być retoryczne. Bardziej zasadne jest 
zastanowienie się jaki wpływ może mieć 
masowość takich transakcji na światowe 
rynki finansowe. Początkowo należy usta-
lić jakich rynków i jakich walut dotyczy CT. 
Najczęściej używaną walutą do pozyskiwa-
nia środków już od wielu lat był, i pewnie 

jeszcze przez długi czas pozostanie, japoń-
ski jen. Jest to spowodowane „ekstremal-
nie” niskimi stopami procentowymi jakie 
praktycznie od początku lat 90-tych usta-
nawia Bank Centralny Japonii. Ponieważ 
większość spekulantów lewaruje się wła-
śnie jenem, jego będzie dotyczyć bardziej 
szczegółowa analiza. Niemniej jednak, jen 
nie jest jedyną walutą kredytową. Innym 
przykładem może być frank szwajcarski. 
Stopy procentowe w Szwajcarii nigdy nie 
były tak niskie jak w Japonii (choć obecnie 
podstawowa stopa to zaledwie 0,25%) to 
na korzyść franka przemawia jednak dużo 
większa stabilność i przewidywalność kur-
su. Trudniej za to jest wskazać kraje, do 
których trafiał na przestrzeni ostatnich lat 
kapitał, ponieważ w zależności od poziomu 
stóp procentowych, fazy cyklu koniunktu-
ralnego, czy nawet sytuacji geopolitycznej, 
kraje te ulegały zmianie. Pomimo to wydaje 
się, że od początku obecnego stulecia, naj-
popularniejszym miejscem inwestowania 
środków pochodzących z CT były kraje 
BRIC, Australia, Nowa Zelandia, Turcja, 
Strefa Euro oraz kraje Europy Środkowej. 
Pewna trudność występuje przy zaklasyfi-
kowaniu Stanów Zjednoczonych. Były one 
miejscem, do którego przez ostatnie lata 
napływał kapitał z zewnątrz, z drugiej stro-
ny jednak dolar był wykorzystywany jako 
waluta kredytowa. Ze względu na obecną 
politykę FED wydaje się, że w najbliższym 
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czasie dolar amerykański będzie atrakcyjną 
walutą do pozyskiwania środków w proce-
sie CT. 
Podstawowym aspektem podczas selekcji 
odpowiedniej pary walut do inwestycji CT 
jest spread między stopami procentowymi. 
Wykres 1 przedstawia poziomy podstawo-
wych stóp procentowych w krajach, które 
najaktywniej partycypowały w procedurze 
CT na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia. 
Jak wynika z wykresu, poziom stóp procen-
towych w Japonii i innych prezentowanych 
krajach dzieli przepaść. Jest to podstawo-
wa przyczyna, dla której jen stał się ogól-
noświatową walutą kredytową. Omawiany 
wykres jest również pewnym wyjaśnieniem 
problemu z zaklasyfikowaniem dolara ame-
rykańskiego. Z powodu polityki bardzo ni-
skich stóp procentowych, stosowanej przez 
FED jako odpowiedź na kryzys Dot-comów 
z początku XXI wieku oraz ze względu na 
obecny kryzys finansowy nazwany potocz-
nie Credit Crunch, na przestrzeni ostatnich 
10 lat stopy procentowe w Stanach Zjed-
noczonych wahały się od 0,5% do 6,25%. 
Spowodowało to, że w różnych okresach 
amerykański dolar okazywał się być dla 
inwestorów tanią walutą do pozyskiwania 
środków, a w innych celem inwestycyjnym 
przynoszącym rozsądną stopę zwrotu. Du-
alną rolę dolara w procesie CT podkreśla 
również Wykres 2 przedstawiający zmiany 
kursu japońskiego jena względem dolara 
amerykańskiego, dolara australijskiego 
oraz brazylijskiego reala. Na osobnej skali 
ukazane są wartości indeksu S&P500 na 
przestrzeni ostatniej dekady, który można 
traktować w tym kontekście jako światowy 
barometr nastroju na rynkach kapitało-
wych. Jak już mówiłem, CT jest w stanie 
rozwijać się tylko w warunkach stabilnego 
otoczenia makro oraz pozytywnej atmos-
ferze na rynku kapitałowym. W odwrotnej 
sytuacji, kiedy wśród inwestorów rośnie 
awersja do ryzyka, a w szczególności w przy-
padku kryzysów finansowych, dochodzi do 
(często panicznego) domykania transak-
cji CT, co skutkuje umacnianiem się jena 
względem najważniejszych walut świata.  
Z tego właśnie powodu waluty takich kra-

jów jak Australia, czy 
Brazylia (współczyn-
nik korelacji pomię-
dzy S&P500, a BRL/
JPY na przestrzeni 
ostatnich 10 lat wy-
nosi 0,78) umacniały 
się w czasach hossy, 
natomiast w przypad-
ku kryzysów następo-
wał masowy odpływ 
kapitału i powrót do 
takich walut jak jen, 
czy szwajcarski frank, 
który jest tzw. walutą 
„safe heaven”. Mię-
dzy innymi dlatego 

że amerykańska waluta (w szczególności 
amerykańskie obligacje rządowe) jest po-
strzegana przez inwestorów jako bezpiecz-
na lokata kapitału w niepewnych czasach, 
kurs USD/JPY nie podlega tendencjom wy-
stępującym w kursach walut będących ce-
lem inwestycyjnym transakcji CT. Potwier-
dzeniem tej tezy jest również zachowanie 
dolara względem europejskiej waluty na 
przestrzeni od połowy lipca 2008 do poło-
wy lutego 2009 roku. Na ten okres przypa-
da największa przecena, jaka „przetoczyła” 
się przez światowe rynki kapitałowe. Mimo, 
że kryzys finansowy miał swój początek za 
oceanem i wydaje się mieć jedne z najwięk-
szych skutków dla amerykańskiej gospo-
darki, to w tym samym czasie kurs pary  
EUR/USD spadł o 21,2%. Czy tak silna 
aprecjacja dolara zdaje się mieć podstawy  
w fundamentalnej sile gospodarki lub dzia-
łaniach banku centralnego, który „wpompo-
wał” w rynki miliardy dolarów? Czy spadek 
japońskiego PKB w I kwartale 2009 roku  
o 15,2% w ujęciu rocznym powinien za-
chęcić inwestorów do masowego kupowa-
nia jena, co spowodowało spadek kursów  
AUD/JPY i NZD/JPY o ponad 42%, a kur-
su USD/JPY o 13,6% w okresie najwięk-
szego nasilenia kryzysu? Odpowiedź na 
te dwa pytanie wydaje się oczywista. Tak 
silne umacnianie się tych walut ma zwią-
zek z wcześniejszymi spekulacyjnymi stra-
tegiami CT, które w obliczu kryzysu były 
pośpiesznie domykane powodując swoiste 
„tsunami” na rynkach finansowych. Dodat-
kowym potwierdzeniem jak duży wpływ 
może mieć CT na niektóre giełdy jest Wy-
kres 3. Współczynnik korelacji pomiędzy 
głównym indeksem australijskiej giełdy (All 
Ordinaries) a kursem AUD/JPY, w okresie 
od początku 1999 do września 2009 roku, 
wynosi 0,86! W jasny sposób świadczy to  
o tym, że australijska giełda jest silnie uza-
leżniona od taniego pieniądza pochodzące-
go z Japonii.

CzY CARRY TRADE POWRACA?
Obecny kryzys finansowy przyczynił się do 
porzucenia przez inwestorów strategii CT. 
Bardzo silna aprecjacja jena wraz ze spa-

dającymi rentownościami obligacji rządo-
wych, przeceną na giełdach oraz brakiem 
zaufania na rynku finansowym, spowo-
dowała praktycznie zanik CT. Czy jednak 
pompowanie przez banki centralne ogrom-
nych sum w światowy system finansowy 
oraz coraz lepsze dane makroekonomiczne 
nie przyczynią się do zwiększenia apetytu 
na ryzyko wśród globalnych inwestorów 
instytucjonalnych powodując powrót do 
lewarowania się tanim pieniądzem? Teore-
tycznie są ku temu bardzo dobre warunki: 
relatywny powrót stabilności na rynkach 
finansowych, hossa na giełdach, która 
rozpoczęła się w połowie lutego bieżącego 
roku, ciągle bardzo niskie stopy procento-
we w Japonii, Szwajcarii i Stanach Zjedno-
czonych. Do tego należy dodać informacje, 
że niektóre gospodarki po okresie spowol-
nienia właśnie wkraczają na ścieżkę rozwo-
ju. Dowodem tego procesu jest Australia, 
gdzie bank centralny ostatnio podniósł sto-
py procentowe o 25 pkt. bazowych, a PKB  
w II kwartale, w porównaniu do poprzed-
niego, wzrosło o 0,6%. Wszystko to wy-
daje się wprost idealnym otoczeniem dla 
ponownego rozkwitu CT. Wielu ekonomi-
stów (w szczególności ci, którzy wspierają 
austriacką szkołę ekonomii) twierdzi jed-
nak, że to właśnie tani pieniądz, powodu-
jąc ogromną nadpłynność, jest przyczyną 
większości kryzysów – w tym i obecnego. 
Zjawisko CT jest pochodną utrzymywania 
się przez długi czas bardzo niskich stóp 
procentowych. Stephen Roach z banku 
Morgan Stanley, cytowany w artykule „Glo-
bal credit ocean dries up” (ukazał się na 
początku 2006 r. na łamach brytyjskiej ga-
zety „The Daily Telegraph”), tak opisuje CT  
i konsekwencje przyjęcia tej strategii: „Po-
kusa Carry Trade jest tak silna, że stwarza 
sztuczne zapotrzebowanie na aktywa, (...) 
tak powstaje potencjał, by normalny wzrost 
cen aktywów został wywindowany do nie-
obliczalnych proporcji bańki spekulacyj-
nej”. Czy w takim razie obecne działania 
rządów i banków centralnych najbardziej 
rozwiniętych państw nie wydają się być do-
lewaniem oliwy do ognia? Czy nie przyczy-
niamy się do powstawania kolejnej bańki 
spekulacyjnej poprzez leczenie kryzysu la-
winowej nadpłynności wpompowywaniem 
miliardów dolarów w gospodarki na całym 
świecie oraz utrzymywaniem ujemnych re-
alnych stóp procentowych w wielu krajach, 
kreując bezwartościowy pieniądz? Czy CT 
ponownie nie wpłynie na „nakręcania się” 
spirali cenowej na rynkach finansowych do 
astronomicznych rozmiarów, skutkując ko-
lejnym (może nawet i większym) krachem 
na rynkach kapitałowych? Mogę mieć tyl-
ko nadzieję, że odpowiedzi na postawione 
przeze mnie powyżej pytania nie są twier-
dzące, a przyszłość okaże się bardziej łaska-
wa dla światowej gospodarki… 

Piotr Grzeliński
piotr.grzelinski@skninwestor.com



akpoints. In addition, the stocks above the 
50 percent size breakpoint are designated 
B (for big) and the remaining 50 percent 
are designated S (for small). In addition, 
the stocks above the 70 percent book-to-
market breakpoint are designated H (for 
high), the middle 40 percent are designa-
ted N (for neutral) and the firms below the 
30 percent book-to-market breakpoint are 
designated L (for low). Therefore, I  ob-
tained six new portfolios (S/L, S/N, S/H, 
B/L, B/N and B/H) as the intersection of 
size and book-to-market groups. Note that 
the number of firms in each of the six port-
folios varies. SMB (Small minus Big) is the 
average of the returns on the small stock 

The estimation of the cost of equity is crucial for many financial decisions such as 
investment decisions, portfolio management, capital budgeting, and performance 

evaluation. As we know, the cost of equity is the minimum rate of return a firm 
must offer shareholders to compensate for waiting for their returns, and for be-
aring some risk. Much research has been conducted on the cost of equity in the 

USA and  Western Europe, but it is not easy to find any for Poland.

ESTIMATING THE COST OF EqUITY IN 
POLAND: EvIDENCE FROM THE  

WARSAW STOCK ExCHANGE

T
he simplest way to estimate the 
cost of equity is to use the CAPM 
model. Of course, CAPM me-
thodology provides us with an 

estimation of risk parameter that is not 
entirely accurate, so I have chosen the Fo-
ur-factor model (Carhart methodology). It 
differs significantly from the CAPM appro-
ach. Apart from the beta parameter of equ-
ity risk premium, SMB, HML and WML pa-
rameters are also included. In  1993, Fama 
and French  extended CAPM model by ad-
ding average stock returns sensitivities to 
size and book-to-market equity ratio. Four 
years later, in 1997, Carhart  added the mo-
mentum factor to Fama&French approach. 
The Four-factor model is more precise than 
the One-factor model because incorporates 
differences between returns on small and 
big firms (small firms have higher stock re-
turns, but are more risky).   
For each month, SMB (small minus big) is 
the difference between the simple avera-
ge of the returns on the three small-stock 
portfolios and the average of the returns 
on the three big-stock portfolios (in terms 
of stock capitalization). HML (high minus 
low) is the difference between the simple 
average of the returns on the two high Book 
Equity/Market Equity portfolios and the 
average of the returns on the two low Book 
Equity/Market Equity portfolios. WML 
(winners minus loosers) is the difference 
between the simple average of the returns 
on the winner portfolio and the average of 
the returns on the loser portfolio (in terms 
of stock returns, called momentum factor). 
Equation presenting Four-factor model is 
shown below:

Having chosen this asset pricing model,  
I would like to use it to  estimate the cost of 
equity of Polish stock indexes by calculating 
the coefficient pertaining to each factor.

DATA AnD TECHnOLOGY
Let me start with presenting basic 
information about daily returns on 
Polish stock indexes (Table 1.). The 
data bank contains daily data, from 
05.01.2009 to 20.08.2009 (160 ob-
servations).
As we can see, the highest daily re-
turn rates can be observed in real 
estate and food industry. The lowest 
ones, on the other hand, can be ob-
served  in telecommunications and 
bank sector. The most risky sectors 
were bank and oil & gas industry  (in 
terms of standard deviation).
Proceeding with the estimation procedure, 
I  assumed a 52-week Treasury Bill rate in 
Poland (4,752%) as a risk-free rate, and  
a WIG stock index as a market portfolio. 
The next step is to form three portfolios: 
SMB, HML (constructed in keeping with 
Fama and French (1993)) and WML.  Each  
company included in each portfolio has the 
same importance. I  arranged the stocks 
based on their size and book-to-market. 
Then I  used these two rankings to calcu-
late a 50 percent breakpoint for size, and 
30 percent and 70 percent breakpoints for 
book-to-market. The stocks are subsequ-
ently sorted into two size groups and three 
book-to-market groups based on these bre-

Table 1 Mean and Std. Dev. of daily returns on Polish stock indexes
Sector Mean Std. Dev.

BANKS 0.0008 0.0327
BUILDING INDUSTRY 0.0016 0.0156

CHEMICALS 0.0040 0.0220
REAL ESTATE INDUSTRY 0.0048 0.0244

IT 0.0017 0.0165
MEDIA 0.0014 0.0198

OIL&GAS 0.0010 0.0275
FOOD PRODUCERS 0.0048 0.0205

TELECOMMUNICATIONS -0.0002 0.0171
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portfolios minus the returns on the big 
stock portfolios:

SMB = ((S/L − B/L) + (S/N − B/N) + (S/H 
− B/H))/3

Similarly, HML (High minus Low) is the 
average of the returns on the value stock 
portfolios minus the returns on the growth 
stock portfolios:

HML = ((S/H − S/L) + (B/H − B/L))/2

Then, I  formed ranking which shows port-
folios’ performance from 05.01.2009 to  
20.08.2009. I could proceed  for the mo-
mentum factor as for the book-to-market 
factor. Stocks above the 70 percent prior 
performance breakpoint are designated  
W (for winner), the middle 40 percent are 
designated N (for neutral) and the firms be-
low the 30 percent prior performance bre-
akpoint are designated L (for loser). I have 
got six portfolios, S/L, S/N, S/W, B/L, B/N 
and B/W as the intersection of size and 
prior performance groups. WML (Winners 
Minus Losers) is the average of the returns 
on the winner stock portfolios minus the 
returns on the loser stock portfolios:

WML = ((S/W − S/L) + (B/W − B/L))/2

New portolios’ performance and ba-
sic statistics are shown in Table 2 and  
Chart 1 respectively.

MODEL ESTIMATIOn
The last step in cost of equity calculation is 
an econometric model estimation. Values 
of parameter estimators with t-values (with 
p-values in parentheses) and R2 are shown 
in Table 3.
Having the  models estimated, we can easi-
ly calculate the cost of equity for Polish 
industries, by adding parameters’ values 
(multiplied by 250) and risk-free rate. Fi-
nal results are presented in Table 4 .

COnCLUSIOn
Having the  models estimated, we can easi-
ly calculate the cost of equity for Polish 
industries, by adding parameters’ values 
(multiplied by 250) and risk-free rate. Fi-
nal results are presented in Table 4 .

Bartosz Strąkowski
bartosz.strakowski@skninwestor.com

Table 2 Basic statistics of  
portolios’ performance

Portfolio Mean St. Dev.
SMB -0.00003 0.01190
HML -0.00020 0.01140
WML 0.00355 0.01310
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Table 3 Values of parameter estimators with t-values (p-values in parentheses)

Sector bi si hi wi R2

BANKS 1,61555 0,053989 -0,05357 -0,09921 0,906126

t-stat
37,57

(1,88e-079)
0,7633

(0,4465)
-0,727

(0,4683)
-1,566

(0,1195)

BUILDING INDUSTRY 0,673928 0,060187 0,021181 0,024602 0,706898

t-stat
18,63

(2,76e-041)
1,011

(0,3135)
0,3416

(0,7331)
0,4614

(0,6452)

CHEMICALS 0,748928 0,177389 0,226311 0,116538 0,475662

t-stat
10,93

(5,93e-021)
1,574

(0,1175)
1,928

(0,0557)
1,154

(0,2501)

REAL ESTATE INDUSTRY 0,924158 0,024401 0,073642 0,293707 0,607178

t-stat
14,05

(2,15e-029)
0,2256

(0,8218)
0,6536

(0,5144)
3,031

(0,0029)

IT 0,637567 -0,08734 -0,16747 -0,02012 0,565423

t-stat
13,61

(3,35e-028)
-1,133

(0,2588)
-2,086

(0,0386)
-0,2915

(0,7710)

MEDIA 0,721942 -0,06788 0,096632 0,039196 0,543053

t-stat
12,55

(2,42e-025)
-0,7176

(0,4741)
0,9807

(0,3283)
0,4625

(0,6443)

OIL&GAS 1,14403 -0,11948 0,10802 0,071031 0,702198

t-stat
17,74

(4,81e-039)
-1,126

(0,2619)
0,9773

(0,3300)
0,7473

(0,4560)

FOOD PRODUCERS 0,488541 -0,28577 -0,03126 -0,0359 0,269923

t-stat
6,499

(1,06e-09)
-2,311

(0,0222)
-0,2427

(0,8086)
-0,324

(0,7464)

TELECOMMUNICATIONS 0,468783 -0,05814 -0,20961 -0,07843 0,285851

t-stat
7,569

(3,21e-012)
-0,5707

(0,5691)
-1,975

(0,0500)
-0,8594

(0,3915)

Table 4 Final results of cost of equity
Sector Cost of equity

BANKS 8.54%
BUILDING INDUSTRY 6.70%

CHEMICALS 7.92%
REAL ESTATE INDUSTRY 8.04%

IT 5.66%
MEDIA 6.73%

OIL&GAS 7.76%
FOOD PRODUCERS 5.09%

TELECOMMUNICATIONS 5.06%



Na świecie największym echem odbiła się w tym roku decyzja o przyznaniu  
Pokojowej Nagrody prezydentowi Stanów Zjednoczonych – Barackowi Obamie. 

Wybuchłe wtedy dyskusje i spory skupiły na sobie uwagę świata, mimo że jeszcze 
jeden werdykt Akademii zasługiwał na uwagę. Chodzi o tegoroczną – czterdzie-

stą pierwszą –nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii. Wydarzenie to zasługuje na 
miano historycznego, przede wszystkim z powodu laureata – a właściwie  

laureatki – pierwszej kobiety uhonorowanej w historii tej dyscypliny.

ELINOR OSTROM – „KOBIECY NOBEL”  
NA CZAS KRYZYSU

W 
obliczu światowego kryzy-
su finansowego podniosły 
się głosy, iż ekonomia jest 
nauką skompromitowa-

ną. Zarzucano jej, że ustami naukowców  
i wszelkiego rodzaju doradców ekonomicz-
nych wypowiadała dogmatyczne – choć 
często sprzeczne ze sobą – sądy; zajęta we-
wnętrznymi sporami o „właściwą drogę” 
w krytycznym momencie nie była w stanie 
przewidzieć (o zapobieżeniu nie wspomi-
nając) nadchodzącej katastrofy. Zawieszo-

na gdzieś między matematyką, statystyką, 
socjologią i psychologią, ta najbardziej ści-
sła z humanistycznych i najbardziej huma-
nistyczna z grupy nauk ścisłych uzurpowała 
sobie prawo do opisywania, interpretacji  
i prognozowania zachowań rynku. Obecnie 
jej przedstawiciele atakowani są za to, że 
nie potrafią wskazać jasnej recepty na po-
konanie trudności, ani też doradzić jakie 
poczynić kroki, by zapobiec powtórzeniu 
się zapaści w przyszłości. Sugerowano, że 
w 2009 roku Nagrody Nobla w dziedzinie 
ekonomii po prostu nie będzie, a przynaj-
mniej być nie powinno. Stało się jednak 
inaczej, a przyczyną kontrowersji powsta-
łych wokół tegorocznego „ekonomicznego 
Nobla” nie jest sam tylko fakt jego przy-
znania ale także, a może przede wszystkim, 
osoby nagrodzone.
Tegoroczni laureaci to para amerykańskich 
naukowców: Elinor Ostrom – profesor 
Uniwersytetu Bloomington i Oliver E. Wil-
liamson – emerytowany profesor Kalifor-
nijskiego Uniwersytetu Berkeley. Ostrom 
jest pierwszą w historii kobietą, która 
otrzymała Nagrodę Banku Szwecji im. Al-

freda Nobla.  W tegorocznym panteonie 
wyróżnionych znalazło się aż pięć kobiet 
– co stanowi rekord Akademii. Nagroda 
dla profesor Ostrom przejdzie do historii 
również z innego powodu – tym razem No-
bla z ekonomii otrzymał naukowiec, który 
tytuł licencjata, magistra i doktora zdobył 
pracując dotąd w kręgu nauk politycznych.  
Nie jest to pierwszy  przypadek, w którym 
nagrodzony nie jest w 100% ekonomistą 
– warto przypomnieć Hayeka, który miał 
doktoraty z prawa i nauk politycznych, Na-

sha i  Kantorovich’a, którzy 
byli matematykami, czy Kah-
nemana, który obronił dokto-
rat z psychologii. Jednakże po 
raz pierwszy laureat wywodzi 
się całkowicie z dyscypliny  
z ekonomią bezpośrednio nie 
związanej. 

gdzie dWócH Się bije...
Działalność oboj-
ga nagrodzonych 
odchodzi nieco od 
głównego, makro-
ekonomicznego nur-
tu. Elinor Ostrom 
została uhonoro-
wana za „pracę na 
rzecz zorganizowa-
nia i usprawnienia 
zarządzania w go-
spodarce”, a Oliver 
E. Williamson za 
„teorię rozwiązy-
wania konfliktów 
korporacyjnych” .  
W uzasadnieniu wer-
dyktu stwierdzono, 
że: „przez ostatnie 
dziesięciolecia  ba-
dania laureatów 
koncentrowały się 
na zarządzaniu go-
spodarką. Ich ba-
dania pokazują, że 

analiza ekonomiczna może być stosowana  
w większości form organizacji społecznej”. 
Za sprawą swojej decyzji Akademia unik-
nęła wchodzenia w konflikt, który od jakie-
goś czasu dzieli środowisko ekonomiczne. 
Mowa tu o wybuchłym niedawno sporze 
między dwiema szkołami, hołdującymi 
zupełnie przeciwstawnym poglądom na 
gospodarkę. Pierwszą z nich reprezentuje 
Paul Krugman – laureat Nagrody Nobla  
w dziedzinie ekonomii – związany z uni-
wersytetem Priceton i dziennikiem New 
York Times. Jego głównym przeciwnikiem 
jest reprezentant słynnej szkoły chicagow-
skiej – John Cochrane z Uniwersytetu  
Chicagowskiego. 
Środowisko ekonomiczne z niecierpliwo-
ścią oczekiwało na werdykt Akademii, nie-
śmiało licząc na poparcie jednej ze stron 
konfliktu. Tak się jednak nie stało. Przyzna-
jąc nagrodę Komitet Noblowski postanowił 
uciec od sporu i nagrodzić naukowców, 



Czy w obecnym stanie prawnym interesy akcjonariu-
szy spółek publicznych są dostatecznie chronione? 

Aby uzyskać odpowiedź, należy przeanalizować sierp-
niowe zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych.

INTERESY AKCJONARIUSZY 
MNIEJSZOŚCIOWYCH  

W SPóŁKACH  
PUBLICZNYCH

reprezentujących część ekonomii nazy-
waną Nową Ekonomią Instytucjonalną. 
Ekonomia instytucjonalna – jak wskazuje 
nazwa – zajmuje się badaniem instytucji 
tworzących świat gospodarczy.  W neokla-
sycznej ekonomii instytucje te (np. firmy) 
„są dane”, a eksperci badają interakcje po-
między tymi podmiotami na rynku. Nagro-
dę otrzymali więc naukowcy, którzy w ża-
den sposób nie uczestniczyli w trwającym 
sporze. Zajmowali się innymi zagadnienia-
mi , gdyż w ich polu zainteresowań nie leży 
doradzanie rządom w sprawach kryzysu  
i możliwości jego pokonania. 

co jeST WSPólNe, jeST...  
dobrze zArządzANe
Badania profesor Ostrom zadają kłam po-
pularnej od czasów komunizmu mądrości 
ludowej, mówiącej, że: „Jeśli coś jest wspól-
ne, to tak naprawdę niczyje”. Badaczka rzu-
ciła wyzwanie przeciw teorii zakładającej, 
iż wspólna własność była zawsze źle zarzą-
dzana a centralne zarządzanie przewyższa-
ło formy spółdzielcze. Za pomocą badań 
empirycznych, prowadzonych między in-
nymi nad systemami irygacyjnymi w Nepa-
lu, pokazała, że stowarzyszenia użytkowni-
ków wspólnych dóbr mogą zarządzać nimi 
równie efektywnie, jak rząd lub prywatny 
właściciel. Zdaniem Ostrom, właściciele za-
sobów najczęściej w swoim własnym gronie 
wynajdują sposoby na podjęcie trafnych 
decyzji i wcielenie ich w życie, sami też są  
w stanie najlepiej i najskuteczniej rozwią-
zać wszelkie powstałe konflikty interesów. 
„To dla mnie wielka niespodzianka i wy-
różnienie” - powiedziała przez telefon lau-
reatka podczas konferencji prasowej - „Jest 
mnóstwo osób walczących o tę nagrodę,  
a zostać jedną z nich to dla mnie wielki za-
szczyt. Ciągle jestem w szoku”. Nie tylko 
ona. Miarą tego, jak dużym zaskoczeniem 
stał się dla środowiska werdykt Akademii, 
mogą być notowania od brytyjskiego buk-
machera Ladbrokes, które dawały Ostrom 
i Williamsonowi szanse 50 do 1. Tegorocz-
ni laureaci, co prawda znaleźli się na liście 
kandydatów, lecz zdecydowanie nie można 
było zaliczać ich do faworytów. Bezpośred-
nim skutkiem takiego stanu rzeczy jest 
słaba dostępność i relatywnie mała ilość 
informacji oraz materiałów dotyczących 
amerykańskich naukowców a także ich pra-
cy. Z biegiem czasu będzie ich przybywać, 
zwłaszcza w przypadku Elinor Ostrom, 
która na zawsze przejdzie do historii jako 
pierwsza noblistka z dziedziny ekonomii, 
wykształcona w zupełnie innej dziedzinie, 
prowadząca badania interdyscyplinarne, 
niejako „na przekór” obowiązującym nur-
tom.

Elżbieta Domagalska
ela.domagalska@gmail.com

W 
sierpniu 2009 roku weszły 
w życie zmiany prawne ma-
jące na celu wzmocnienie 
pozycji mniejszościowych 

akcjonariuszy spółek publicznych. Zmiany 
podyktowane były wdrożeniem dyrektywy 
200736/WE Parlamentu Europejskiego  
i Rady  w sprawie wykonywania niektórych 
praw akcjonariuszy spółek notowanych na 
rynku regulowanym. Powstaje pytanie, czy 
w obecnym stanie prawnym interesy ak-
cjonariuszy spółek publicznych są dosta-
tecznie chronione? Aby uzyskać odpowiedź 
należy przeanalizować sierpniowe zmiany 
w Kodeksie Spółek Handlowych. 
Warto nadmienić, iż spółki są zobowiąza-
ne prowadzić własne strony internetowe  

i zamieszczać na nich wymagane informa-
cje. Powinna to być główna metoda ogła-
szania walnych zgromadzeń akcjonariuszy 
oraz powiadamiania o procedurach na nich 
obowiązujących. W tym miejscu – jakim 
jest strona internetowa – należałoby wska-
zać m.in.: projekty uchwał, wyniki głoso-
wań oraz formularze pozwalające na wy-
konywanie głosów przez pełnomocnika lub 
drogą korespondencyjną. Jest to bardzo 
duże ułatwienie, gdyż akcjonariusze, ma-
jąc dostęp do Internetu, mogą śledzić tego 
typu informacje na bieżąco poprzez stronę 
internetową spółki.
Druga bardzo istotna kwestia to możliwość 
żądania zwołania nadzwyczajnego walnego 
zgromadzenia akcjonariuszy i umieszcze-
nia określonych spraw w porządku obrad. 
Dawniej takie prawo przysługiwało akcjo-
nariuszom reprezentującym co najmniej 
1/10 kapitału zakładowego, natomiast 

obecnie jest to 1/20. Na drodze regula-
cji statutowych można upoważnić nawet 
akcjonariuszy reprezentujących jeszcze 
mniejszy ułamek kapitału zakładowego. 
Tego typu żądanie można przedłożyć zarzą-
dowi nie tylko na piśmie, ale również w po-
staci elektronicznej. Jeśli zarząd nie zwoła 
nadzwyczajnego zgromadzenia, pomimo 
żądania akcjonariuszy, mogą oni wystąpić 
do sądu rejestrowego o upoważnienie do 
zwołania takiego zgromadzenia niezależnie 
od decyzji zarządu. W takim przypadku sąd 
wyznacza przewodniczącego zgromadze-
nia spośród akcjonariuszy. Przedstawione 
powyżej sytuacje świadczą o wyraźnym 
wzmocnieniu pozycji mniejszości.
Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 

1/20 kapitału zakładowego mogą – jak już 
wspomniałem – przed odbyciem walnego 
zgromadzenia, zaproponować umieszcze-
nie określonych spraw w porządku obrad. 
Żądanie tego typu muszą przedłożyć zarzą-
dowi nie później niż na 14 dni przed odby-
ciem zgromadzenia; w przypadku spółek 
publicznych – termin wynosi 21 dni. Do-
puszczalne jest również złożenie dyspozycji 
za pomocą poczty elektronicznej.
Ważną zmianą w zakresie uczestniczenia 
w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy 
spółki publicznej jest wprowadzenie poję-
cia „dnia rejestracji”. Prawo uczestnictwa 
mają osoby będące akcjonariuszami spółki 
na 16 dni przed datą walnego zgromadze-
nia. Ten sam dzień rejestracji obowiązuje 
zarówno osoby posiadające akcje imienne, 
jak i na okaziciela. Należy zwrócić uwagę na 
fakt, że akcjonariusze mogą dokonywać ob-
rotu akcjami w okresie od dnia rejestracji 



uczestnictwa do dnia zakończenia walne-
go zgromadzenia. Przed wprowadzeniem 
sierpniowych modyfikacji nie było to moż-
liwe. 
Bardzo istotne zmiany zaszły także w spo-
sobie głosowania. Pierwszy zmodyfiko-
wany element to możliwość głosowania 
korespondencyjnego. Akcjonariusz spółki 
publicznej może oddać głos drogą kore-
spondencyjną tylko i wyłącznie wtedy, gdy 
przewiduje to regulamin walnego zgro-
madzenia. Głos oddaje się na specjalnym 
formularzu, który spółka zobowiązana jest 
udostępnić na stronie internetowej. Jeżeli 
akcjonariusz odda głos w innej formie niż 
na formularzu, będzie on nieważny. 
Analizując zmiany dotyczące sposobu gło-
sowania należy również wskazać, iż dzięki 
sierpniowym nowelom w Kodeksie Spółek 
Handlowych dopuszczono wariant głoso-

wania niejednolitego tzw. split voting (do-
tychczas taki sposób głosowania był kwe-
stią sporną). Oznacza to, że akcjonariusz 
ma możliwość oddania części głosów „za” 
oraz części „przeciw”, poddawanej pod gło-
sowanie, uchwale. 
Nowelizacja przepisów o spółce akcyjnej 
wprowadza także możliwość udziału w wal-
nym zgromadzeniu drogą elektroniczną, 
co zapewne zainteresuje wielu  akcjonariu-
szy. W statucie spółki istnieje możliwość 
uczestniczenia w walnym zgromadzeniu 
i oddawania głosów poprzez transmisję  
obrad walnego zgromadzenia w czasie rze-
czywistym lub dwustronną komunikację  

w czasie rzeczywistym. Analizując dwu-
stronną komunikację należy zauważyć, iż 
akcjonariusze mogą wypowiadać się swo-
bodnie w toku walnego zgromadzenia i nie 
mają obowiązku znajdować się w miejscu, 
w którym ono aktualnie się odbywa. Sta-
nowi to bardzo duże ułatwienie dla wielu  
z nich. 
Po krótkiej analizie zmian w Kodeksie Spół-
ek Handlowych należy  stwierdzić, iż inte-
resy akcjonariuszy mniejszościowych spół-
ek publicznych w obecnym stanie prawnym 
są chronione w o wiele większym stopniu, 
niż wynikało to z poprzednich regulacji.  
W szczególności należy ocenić bardzo pozy-
tywnie zmianę w zakresie nadania pewnych 
praw akcjonariuszom reprezentującym 
co najmniej 1/20 kapitału zakładowego,  
a nie – jak to było dotychczas – 1/10. Polski 
rynek kapitałowy nieustannie się rozwija. 

Analizując systemy ładu korporacyjnego 
(charakterystycznego dla krajów anglo-
saskich) na świecie można powiedzieć, że  
z biegiem czasu polskiemu rynkowi kapi-
tałowemu także staje się on coraz bliższy. 
Przejawia się to głównie w zmianach struk-
tury akcjonariatu poszczególnych spółek. 
Obserwuje się coraz większe jego rozdro-
bienie, dlatego też zmiana w zakresie przy-
znania praw do zwołania nadzwyczajnego 
walnego zgromadzenia oraz umieszczania 
spraw i projektów uchwał w porządku ob-
rad wydaje się niezwykle istotną kwestią. 
Akcjonariuszom reprezentującym 1/20 ka-
pitału zakładowego dużo łatwiej jest zwołać 

walne zgromadzenie. W spółkach o bardzo 
wysokim rozproszeniu kapitału, tzw. free 
float, wykonywanie praw, wspomnianych 
powyżej, w pewnych skrajnych przypad-
kach mogłoby stać się niemożliwe.
Bardzo pozytywnie należy również ocenić 
zmianę w zakresie obowiązków informa-
cyjnych i prowadzenia strony internetowej. 
Pozwala to akcjonariuszom na bieżąco kon-
trolować wszelkie wiadomości związane  
z najistotniejszymi kwestiami spółki. Mają 
oni dostęp do informacji związanych z wal-
nym zgromadzeniem. Mogą zapoznać się 
ze szczególnymi procedurami uczestnictwa 
lub przeanalizować projekty uchwał. 
Istotną i wartościową modyfikacją jest rów-
nież możliwość uczestniczenia w walnym 
zgromadzeniu za pomocą środków elek-
tronicznych, dzięki czemu akcjonariusze,  
z różnych powodów nieobecni na zebraniu, 
mogą na odległość nie tylko śledzić obra-
dy, ale również brać w nich czynnie udział 
poprzez zabranie głosu lub wzięcie udziału  
w głosowaniu.
Ponieważ omawiane zmiany wprowadzono 
stosunkowo niedawno trudno jest mówić  
o problemach, jakie pojawią się w prakty-
ce. Warto przyjrzeć się procesowi dostoso-
wywania się spółek do zmian, jakie zostały 
wprowadzone w Kodeksie Spółek Handlo-
wych. Można zadać sobie pytanie: ile spół-
ek zdecyduje się skorzystać z nowych moż-
liwości? Tak czy inaczej, dokonując ogólnej 
analizy zmian w zakresie wzmocnienia 
pozycji akcjonariuszy mniejszościowych  
w spółkach publicznych należy ocenić je 
pozytywnie. Czy sprawdzą się one w prak-
tyce –jednoznaczna odpowiedź na to pyta-
nie, jest obecnie niemożliwa.

Szymon Okoń
okonszymon@gmail.com



Przez 30 lat założył lub dokapitalizował po-
nad 50 przedsiębiorstw jest absolwentem 
Uniwersytetu Illinois (Urbana) ze stopniem 
licencjata i magistra Inżynierii Ceramicz-
nej. Jego największym sukcesem jest Vista 
Staffing Solutions, Inc. Jest to prywatna fir-
ma warta około 60 mln USD, zapewniająca 
tymczasowe zatrudnienie lekarzy. Tylko na 
tej transakcji udało się mu osiągnąć zwrot 
z inwestycji przekraczający 200-krotność 
zainwestowanej kwoty. 
Zysk nie jest jego jedyną motywacją. Ważna 
jest  pasja tworzenia, rozwijania, niesienia 
pomocy młodym przedsiębiorcom. Chętnie 
dzieli się zatem swoją wiedzą, dotychczas 
poprowadził ponad 80 seminariów W 2009 
roku został uhonorowany Nagrodą Hansa 
Severiensa przez Angel Capital Association.  
Pracował również jako Entrepreneur-in-
Residence w Fundacji Kauffmana, zasiadał 
także w sześciu radach doradczych uczelni 
oraz był prezesem Amerykańskiego Stowa-
rzyszenia Zaawansowanej Ceramiki, Naro-
dowego Instytutu Inżynierii Ceramicznej 
oraz Amerykańskiego Towarzystwa Cera-

szość z pozostałej części zapewniła zyski, 
jednak nie  zadowalające i nie zapewnia-
jące rekompensaty nietrafionych projek-
tów. Tylko 10-15% okazuje się „strzałem  
w dziesiątkę”, który zapewnia krociowe zy-
ski Wybierając projekty Anioł Biznesu musi 
być zatem przygotowany, że niektóre z jego 
inwestycji się nie powiedzie i straci on za-
inwestowany kapitał. Dlatego trzeba badać 
je pod kątem skalowalności – każdy z nich 
musi mieć potencjał, by przynieść inwesto-
rowi zwrot 30 razy zainwestowany kapitał 
w ciągu 3-5 lat.

6.10.2009 na Sali Notowań GPW Bill Payne 
wprowadził uczestników do świata kapitału 
podwyższonego ryzyka i inwestycji Anio-
łów Biznesu. Opierając się na swoim wie-
loletnim doświadczeniu przybliżył zasady  
i koncepcję inwestowania w tej formule.

7.10.2009 na Sali Kinowej TP SA razem ze 
specjalistami:
- przywództwa oraz zarządzania – Piotrem 
Pośnikiem, 

- marketingu i sprzedaży – Tomaszem 
Grzybowskim, 
- finansów – Anną Hejką, 
- produktów i technologii – Wojciechem 
Szapielem
poprowadził warsztaty oraz symulację pro-
cesu due diligence. Omówił także tajniki 
wyceny start-upów oraz zasady tworzenia 
portfela inwestycyjnego.

Ewa Dąbrowska
edabrowska@lba.pl

N
a początku października 2009 
roku, na zaproszenie Lewiatan 
Business Angels, przyjechał 
Anioł Biznesu – Bill Payne. 

Była to jego pierwsza wizyta w Polsce  i Eu-
ropie Środkowej.

micznego.
Działalność Aniołów Biznesu wiąże się po-
nadprzeciętnym ryzykiem. Wśród inwesty-
cji Billa Payne’a około połowa zakończyła 
się bankructwem – to wynik zbliżony do 
średniej światowej w tej branży. Więk-
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Odwiedź nasz serwis i poznaj kompetencje przydatne
zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym! 

W Strefach Rozwoju co miesiąc znajdziesz opis
i ciekawostki związane z jedną kompetencją. Dowiedz
się, w jakim stopniu ją posiadasz i rozwiń ją podczas
warsztatów na uczelniach lub w sesjach e-learningowych.
Już dziś sprawdź termin warsztatu w Twoim mieście!

Zarejestruj się i umebluj swój pokój w Strefie
Prywatnej. Uzupełnij swój profil i wysyłaj wiadomości
do innych strefowiczów.

W Centrum Dowodzenia znajdziesz konkurs, w którym
możesz zmierzyć się z zadaniami typowymi dla pracownika
międzynarodowej firmy doradczej. Do wygrania praktyki
w KPMG oraz udział w dwudniowym szkoleniu
umiejętności interpersonalnych.

Pokaż światu swój talent! Salon pomysłów to miejsce,
gdzie możesz tworzyć niezwykłe prace i oceniać
pomysły innych. Raz w semestrze, spośród najlepszych
prac, jury konkursu wybierze zwycięzcę, który otrzyma
Nagrodę Główną – bilet lotniczy dla dwóch osób do
wybranego miasta w Europie.

www.centrumkpmg.plBuduj nasze Centrum razem z nami!

Kierunek: Rozwój
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Po drodze ze swobodą 

RACHUNEK 
SUPERKONTO STUDENT

infolinia 0 801 302 302*  +48 (81) 535 65 65**

Szczegóły w placówkach i na stronie www.pkobp.pl.
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