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The today’s world seen by the
eyes of Michael Reagan

sed to be based on friendship so much as
on the mutual respect. It worries me that
whereas Bush administration had accepted the missile defense system for Poland
and Czech Republic, the incoming president decided to discontinue the execution
of that plan. I always say that it all started
in Poland, thanks to Solidarity, and the
world became free in that particular area.
You are great partners to the United States of America and I hope that the current
administration will discern the importance
of Poland. My father perceived that significance and had a great love to this country
and to people who yearned to be free. But
above all, you as a country should become
a voice to say how you see the relationships
with other partners. Sometimes being quiet
is not the answer, so you have to be loud.

Michael Reagan is an American radio host and a popular speaker on issues
related to politics, adoption and life lessons he learned from his parents.

H

well as the life of my parents. My mother
is books ‘On the Outside Loferred to as the adoptee.
oking In’, and ‘The Common
was married to Ronald Reagan, and offeMy parents taught me how to respect the
red millions of dollars during his presiSense of An Uncommon Man:
value of money. When I was a teenager, all
dency to write a book about him. But she
The Wit, Wisdom and Eternal
of the kids, including me, wanted to have
a bike. My mother said to me: ‘if you really
never did. Maybe there is something about
Optimism of Ronald Reagan’ as well as the
people from my generation, whose mothers
last one ‘Twice adopted’, based on his perwant that bike, you have to get a job and
used to say: ‘if you have nothing good to
sonal experiences, became vey successful.
work for it’. I was shocked, considering the
say about someone, then just don’t say it’.
He is also a founder and chairman of The
fact that we were living in a mansion and
Perhaps today the media, trying to find out
Reagan Group and support numerous chahad cooks, and I was just a teenage boy.
ritable organizations. It is also imposanything or especially something negative about a person, make actually a lot
sible not to mention that he is a son of
of noise, drowning real problems that
Ronald Reagan – the 40th president of When I was a teenager, all of the kids,
including me, wanted to have a bike. My
we’re facing.
the United States.
mother said to me ‘if you really want that
In my next question I would like
To begin with, let me ask you, bike, you have to get a job and work for it’.
how do you like it in Poland? How
do you feel about the Poles?
Being here, I am able to realize why my
father had so much admiration for the
Polish nation. You have what it takes to
fight for the freedoms and you definitely
could have been an inspiration for other
countries from the Soviet Block. And your
grandparents and parents, who remember
those times and took part in building the
democracy, should be a role model for your
generation.
Have your parents become a role model for you?
I appreciate they raised me the way they
raised me, though it is not easy to bring up
an adopted child, however I was never re-

Therefore, I started delivering newspapers.
Today, I understand that if my parents
hadn’t made me work for that bike, I would have been a big, old child. But thanks
to them I am aware of the importance of
work, I respect money and I am an adult
man.
For me, however, my childhood was also
hard, as I was growing up in a broken
home. Sadly, about 40 million children in
the US will go to bed tonight without father
in their home. Moreover, we have 513 thousands children in the US today who are in
a foster care and 73% of them will end up
in jail or on the streets.
I was brought up in Hollywood, observing
lives of people who were living there as

to allude to the times of communism with reference to the presidency of your father, Ronald Reagan.
Was his attitude towards the issues
concerning nations under the communist regime pragmatic or rather
emotional?
Being a president of the USA requires, in
most cases, cooperation with Congress.
But when it comes to the foreign policy,
the president does not need a prior consent
of Congress, because he has a full power
in that field. My father knew exactly what
to do. He perfectly understood the people
on the other side of the Iron Curtain and
the only way he could deal with the Soviet
Union was by being strong and tough.
I often evoke the sentence: ‘There
will be no compromise’, you’ve once
said, which to me is very powerful.
Bearing it in mind, can we determine the present enemy? You’ve told us
today to cultivate and protect positive values, but could you tell us who
and what we should fear of ?
First of all, you should avoid being an enemies to our own lives. You should make an
effort and experience things at first hand.
There are so many jobs for people to create,
but the government is not going to do that.
Only you, by making investments and showing great enterprise, will be able to create
workplaces. If you look into the matter of
small businesses in the United States, you
will realize that they are crucial elements of
the economy and the main sources of jobs.
If the owners are forced to be responsible
for the employees’ health care, the cost of
the businesses will increase, and the people
will lose their jobs. Therefore, you should
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not give up your freedoms, you should
fight for the liberties, so you will not end
up losing them.
Do you think that it is a good thing
that America has chosen the AfricanAmerican president?
I think it’s great! To be candid, I disagree
with his policies. But then, if don’t have
anything good to say about a person, just
don’t open your mouth. My father could be
a role model here, as he always knew how
to find good in people. I may say that by
the image of Obama’s family, he has shown
that a man can love her wife after years and
spend much time with his kids. These are
values that everyone should care for. It is
also terrific that the current president has
support in such conservative country like
America.
In my opinion, the presidential campaign was the skillfully directed
show. Would you say that media in
the US is more manipulative than
other ones?
The thing is, we have so much media in the
US that if you really want to find the other
side, you certainly can. Barack Obama won,
because he had brilliantly prepared campaign. He was using iPhone, Facebook and
Twitter, whereas the Republican Party was
still using pencils. I believe that Republicans have to find a way to get in to the 21st
century and connect with people.
Few months ago, president Barack
Obama was awarded the Nobel Peace
Prize. Wasn’t it premature in your
opinion?
Unfortunately, lately The Nobel Peace Prize

is diminishing in importance, however it’s
not Obama’s fault. And I suppose it is not
something that he will put out proudly in
the Oval Office. Nevertheless, it says a lot
about the Nobel Peace Prize Committee.

Do you think that the economic
growth of the developing countries as
well as the recession in the US may
give rise to the new superpowers?
I suppose the work of the US president
will not be diminished at all, because of
the economic power that we have. America is going through the downturn, but it
will revive. Which other country could deal
with such economic deterioration and still
function? There still will be for instance the
Asian power, but it is right as we are the
global economy. We should finally understand that we have to work together instead of acting against each other.

What is your opinion on Poland’s
accession to the European Union in
2004 with reference to freedom?
I believe you should decide what is
best and most important for you as America is going through the downturn,
a collective. You are suppose to but it will revive. Which other country cochoose the way that will help you uld deal with such economic deterioration
to maintain freedom. You have to and still function?
remember, especially regarding the
fact that you are young people, that
your decisions will influence the next geneLast but not least, I would like to rarations. The decisions, that you are going
ise a very interesting issue concerto make in college and in the future – in
ning your personal life. Are you still
business, are going to effect other people:
practicing boat racing?
your family, friends and other people. You
I don’t have to anymore, I have the loving
were fighting for freedom in the 80’s and
wife. But to be serious, I had a great time
you still have to fight to maintain it, becauwhile I was doing it. We also made a lot
se freedom can be lost. And you don’t want
of money for charities. Partly, I was doing
to spend time in the future explaining to
that due to great expectations that I had to
your children what it was once like to live
live up to. I have been raised in the famous
in a free country.
and successful family. My mother was an
actress, my father was a politician and it
And what do you think of Poland’s
is very hard to live in a family of giants. In
actual role as a partner of the US,
that time, the boat racing helped me someespecially regarding foreign polihow find my own identity.
cy? To be honest, we may feel a little
bit confused about the US’ attitude,
considering still the unsolved issue
Małgorzata Skibińska
of the national missile defense as
malgorzata.skibinska@skninwestor.com
well as the recent incident of Hilary
Aleksandra Stefaniak
Clinton having cancelled the appoola.stefaniak@poczta.fm
intment with our Minister of Foreign
Paula Szewczyk
Affairs.
paula.maria.szewczyk@gmail.com
I am really concerned about foreign affairs
Adam Adamiak
policy of the US. However, it is not suppoadam.adamiak@skninwestor.com
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PRZEBUDZENIE POLARNEGO
NIEDŹWIEDZIA
...czyli Anaruk komplikuje walkę o Arktykę
Jest ich około 150 tysięcy. Zamieszkują Grenlandię
i północne tereny Kanady. Przez wieki lekceważeni
i wyśmiewani obecnie mogą wprowadzić nie lada
zamieszanie w (i tak już dość skomplikowanej) sytuacji politycznej w okolicach bieguna północnego, gdyż
posiadają nie jedno a dwa niemal niepodległe, własne
państwa.

I

nuit, bo o nich mowa, w ciągu ostatnich kilku lat wywalczyli dla siebie
więcej niż jakakolwiek inna grupa
etniczna na całym świecie. Mało
kto wie, że ci przyjaźnie usposobieni, zajmujący się głównie rybołówstwem ludzie
kontrolują obecnie tereny, których łączna
powierzchnia równa jest 41% całego terytorium Europy. W czasie kiedy zaczynali
oni walczyć o swoje ziemie, rządy Kanady i Danii ironizowały, mówiąc o „buncie
Eskimosów żądających lodówek”. Dzisiaj

okazuje się jednak, iż ta skuta lodem kraina
jest istną żyłą złota, a w niedalekiej przyszłości pobratymcy Anaruka mogą stać się
szejkami północy!
Nunavut
Połowa ziem, na których władzę sprawują
Inuit, to terytorium zależne Kanady. Posiadają oni własny parlament i premiera.
Obszar ten liczący sobie 2 mln km2 (7 razy
większy niż terytorium Polski) bogaty jest
w liczne złoża, które dopiero zaczynają być
eksploatowane.
W przeciągu ostatnich kilku lat
otworzono na terenie Nunavut kilka kopalni złota, diamentów, cynku i ołowiu.
Wzrost gospodarcz y
regionu jest w dniu
dzisiejszym pięciokrotnie wyższy aniżeli reszty Kanady,

a ma on jeszcze przyspieszyć. Według
prognoz The Sivummut Economic Development Strategy Group roczny dochód
z samego tylko górnictwa powinien w przeciągu 3 lat podnieść się o 200% osiągając
poziom 300 mln dolarów, natomiast zysk
z wydobycia ropy naftowej wynosić będzie
ponad 50 mln dolarów. Na rok 2010 PKB
Nunavut per capita przewidywany jest na
poziomie 38 tysięcy dolarów, co stawia
kraj na 15 miejscu na świecie – tuż
za Emiratami. Zyski mogą być
niepomiernie wyższe, jeśli terytorium uzyska dostęp do złóż
Arktyki.
Grenlandia
Ta największa wyspa świata, zwana przez rdzennych
mieszkańców Kalaallit
Nunaat, przez kilkaset
lat była częścią królestwa Danii. Obecnie od
21 czerwca 2009 roku kiedy to w życie weszły
akty prawne, które zostały przyjęte przez Inuit
w referendum w 2008 roku jest ona już niemal w pełni niepodległa. Duńczycy sprawują w tej
chwili kontrolę jedynie nad polityką
zagraniczną i obronnością. Całość polityki
wewnętrznej, a zwłaszcza gospodarka

Deal Marzec 2010

kontrolowana jest przez Eskimosów. Na
przestrzeni ostatnich kilkunastu lat rząd
w Kopenhadze dopłacał do wyspy około
400 mln dolarów rocznie. Wydawać by
się zatem mogło, że przy takich kosztach
Dania chętnie zrezygnowała z niewygodnego suwerena. Nic bardziej mylnego,
gdyż Grenlandia odgrywa kluczową rolę
w rozpoczętej przed kilku laty (jak na razie
bezkrwawej) wojnie mocarstw o surowce
Arktyki.
Wojna o surowce
Według szacunków specjalistów w okolicach bieguna północnego znajduje się
29% światowych złóż gazu ziemnego i 10%
zasobów ropy naftowej, nie wspominając
o innych pokładach. Do tej pory były one
niewykorzystywane ze względu na warunki
klimatyczne, jednakże topniejące lodowce
całkowicie zmieniły sytuację geopolityczną. Status prawny złóż nie jest dobrze
uregulowany, gdyż nie istnieje żaden akt
w rodzaju Traktatu Antarktycznego z 1959
roku. Dostęp do zasobów bieguna północnego wynika przede wszystkim z tzw. teorii
sektorów, według której państwo ma prawo
do obszarów arktycznych, jeśli jego terytorium przylega do wszystkich stref w danym
sektorze oraz Konwencji o Prawie Morza
z 1982 roku, zgodnie z którą wody arktyczne
są międzynarodowe, a kraje mają dostęp do
surowców jedynie na obszarze 370 km od
ich wybrzeża lub szelfu kontynentalnego,
jeśli jest on tego wybrzeża przedłużeniem.
W tym miejscu pojawia się paradoks, gdyż
dwa przytoczone przepisy wzajemnie się
znoszą; nic więc dziwnego, że totalny bałagan i chaos legislacyjny skłania państwa
do walki o terytoria arktyczne na zasadzie
„wolnej amerykanki”. Wojna rozszalała na
dobre z początkiem roku 2007. Rosjanie
postawili wtedy na dnie oceanu arktycznego tytanowe flagi, mające być znacznikami
terytoriów, które 3 tygodnie potem rosyjski
Instytut Geologii Oceanów ogłosił za przynależne do Kremla.
Spotkało się to z bardzo ostrą reakcją Kanady, Danii, Norwegii i Stanów Zjednoczonych. Każde z tych państw rozpoczęło na
własną rękę starania o udowodnienie swoich praw do spornych terenów. Dwa pierwsze z wymienionych krajów planowały między innymi budowę na spornych terenach
swoich baz wojskowych. Kanadyjczycy już
w sierpniu 2007 ogłosili rozmieszczenie
swoich sił na Ziemi Baffina. Niedługo potem Duńczycy wydali oświadczenie o planie
rozmieszczenia żołnierzy na Grenlandii.
Ich koncepcje kompletnie mogą jednak
pokrzyżować lokalne władze Inuit, które
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Grenland

Nunavut

Canada

uzyskując suwerenność same zagarnę- Według szacunków specjalistów w okolicach biełyby złoża dla siebie. guna północnego znajduje się 29% światowych
Mieszkańcy Nunavut złóż gazu ziemnego i 10% zasobów ropy naftowej,
i Grenlandii to jeden
nie wspominając o innych pokładach.
naród mówiący tym
samy m jęz yk iem
flikt się zaostrzył.
i kultywujący te same tradycje. Jest zatem
Wzmożona działalność wojskowa wszystbardzo prawdopodobne, iż niepodległość
kich zainteresowanych krajów – w tym
ogłoszona przez jedno z dwóch autonozakrojone na szeroką skalę ćwiczenia wojmicznych terytoriów skłoniłoby drugie
skowe przeprowadzone w regionie przez
do secesji i możliwego utworzenia olbrzy5 tysięcy żołnierzy USA i zainicjowane w odmiego państwa eskimoskiego na północy.
powiedzi podobne manewry sił rosyjskich
Nie tylko miałoby ono najszerszy dostęp
– nie napawają optymizmem. Społeczdo zasobów morza arktycznego, ale także
ność międzynarodowa coraz mniej wierzy
wyłączyłoby z gry Danię, a po części i Kaw pokojowe rozwiązanie sporu. Działania
nadę. Z takiego obrotu sprawy najbardziej
w ramach ONZ są nadal podejmowane,
zadowoleni byliby Rosjanie i Amerykanie.
czego dowodem jest utworzenie KomiSytuacja regionu jest jeszcze bardziej
sji Szelfu Kontynentalnego, która ma na
skomplikowana, choćby ze względu na
celu ustalenie granic terytoriów spornych.
konf likt kanadyjsko-amerykański (do
Nie wiadomym jest jednak, czy jej postaktórego w przyszłości prawdopodobnie
nowienia będą przez państwa walczące
włączą się także i Inuit) o Kanał Północny,
o złoża bieguna północnego ratyfikowane.
będący najkrótszą trasą morską z Europy
Podsumowując istniejącą sytuację wydaje
do zachodniej części kontynentu amerysię, iż nadzieje na pokojowe rozstrzygnięcie
kańskiego. Jakkolwiek obecnie jest to trarozpływa się w tempie znikania lodowców
sa dosyć niepewna, tak według ocen speArktyki. Stawka jest zbyt duża, by ktokolcjalistów do roku 2050 będzie ona mogła
wiek chciał pójść na kompromis. Stawia to
być używana przez cały rok.
w niezwykle kłopotliwej sytuacji walcząPomiędzy 2007 a 2009 rokiem odbyły się
cych o swoje prawa Inuit, którzy wraz ze
dwa spotkania przedstawicieli państw
swoim ewentualnie nowo powstałym pańarktycznych,
stwem znajdą się w samym środku najwiękktóre nie doszego konfliktu od czasów zimnej wojny.
...nadzieje na pokojowe rozstrzygnięcie rozpływa się prowadziły
w tempie znikania lodowców Arktyki. Stawka jest do ż ad ne go
Arkadiusz Pielechowicz
zbyt duża, by ktokolwiek chciał pójść na kompromis. konsensusu.
a.pielechowicz@gmail.com
Co więcej, kon-
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PRaktyka czyni mistrza
Co może być lepsze od ciekawego stażu w renomowanej firmie? Ciekawy staż
w renomowanej firmie odbywany za granicą. Tak podsumowuje swoje doświadczenia Zbyszek Cichoń, laureat IV edycji konkursu PRaktykuj za granicą, inicjatywy kierowanej do wszystkich studentów zainteresowanych PR przez
Instytut Monitorowania Mediów.

Z ŁODZI PRZEZ WARSZAWĘ...
W 2007 roku zadaniem uczestników było
przygotowanie strategii PR dla WWF – jednej z największych organizacji działających
na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
Na wstępnym etapie z całej Polski przysłano 87 prac. Do kolejnego zakwalifikowano
autorów 15 z nich, na finałowej prezentacji
spotkało się siedmioro najwyżej ocenionych
uczestników.

...DO BRUKSELI
W nagrodę wyjechałeś na staż do agencji PR
Fleishman-Hillard w Brukseli. Jak wspominasz to doświadczenie?
„Korzyści i zdobyte doświadczenia są nieocenione. Pobyt w Brukseli umożliwił mi
poznanie metod pracy profesjonalistów
i poszerzenie dotychczasowej wiedzy. Miałem dostęp do dokumentów, informacji
prasowych, wszystko oczywiście w naj-

Mimo pierwszych jaskółek ożywienia gospodarczego,
eksperci The Boston Consulting Group ostrzegają, że
wiodący przedsiębiorcy na całym świecie muszą przygotować się na globalne spowolnienie gospodarcze.

B

J

ak powszechnie wiadomo, zazwyczaj nie wystarczy wiedzieć, żeby
potrafić. Zwłaszcza, jeśli wiedza ta
dotyczy tak delikatnej i trudnej do
zdefiniowania dziedziny, jaką jest public relations. Tutaj doświadczenie jest bezcenne,
nie zastąpi go najlepsze wykształcenie kierunkowe ani tomy przeczytanych publikacji.
Tę lekcję dobrze opanowali studenci z całej
Polski, od 7 lat biorący udział w kolejnych
edycjach PRaktykuj za granicą.

„Do dziś pamiętam tamto zdenerwowanie i poczucie, że jadę na jeden z najważniejszych sprawdzianów w życiu – tak
Zbyszek Cichoń, obecnie student V roku
stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Łódzkim, z ponad rocznym już dziś
doświadczeniem w branży PR, opowiada
o drodze na warszawski finał konkursu konkurencja była spora. W trzech poprzednich edycjach nie było aż tylu prac. Stworzenie kompleksowej kampanii PR promującej wilki wśród miejscowej ludności
Bieszczad było wyzwaniem. Tym bardziej
ucieszyłem się, że dostałem się do trzeciej
tury. Nad projektem pracowałem ciężko
od samego początku, potraktowałem konkurs bardzo serio. I udało się. Zająłem drugie miejsce”.

Rzeczywistość pokryzysowa?
...czyli jak wygrać w warunkach spowolnienia gospodarczego.

Jak powszechnie wiadomo, zazwyczaj nie wystarczy wiedzieć, żeby
potrafić. Zwłaszcza, jeśli wiedza ta dotyczy tak delikatnej i trudnej do
zdefiniowania dziedziny, jaką jest public relations.
lepszej jakości. Obserwowałem i uczestniczyłem w pracach agencji. Jako 21-latek
otrzymałem szansę na zdobycie niesamowitego doświadczenia. Potwierdziło się, że
public relations jest tym, czym naprawdę
chcę zajmować się w życiu. To była dla
mnie niesamowita lekcja. Myślę, że obecnie
nie ma lepszego sposobu na postawienie
swojego pierwszego kroku w tej dziedzinie. Im więcej doświadczenia, tym lepiej –
w końcu praktyka czyni mistrza”.
KTO NASTĘPNY?
1 lutego wystartowała kolejna, VII już edycja konkursu PRaktykuj za granicą. Tak jak
w poprzednich latach, zadania konkursowe
dotyczą organizacji pozarządowej. Tym razem jest to fundacja Akogo? założona przez
Ewę Błaszczyk. Zgłoszenia i prace mające
wziąć udział w pierwszym etapie można
przesyłać do końca marca. Będą oceniane
przez jury w składzie: Piotr Czarnowski –
prezes agencji First PR, Gerald Abramczyk

– doradca ds. komunikacji strategicznej,
wieloletni współpracownik kampanii prezydenckich w USA, dr Jacek Warchala – językoznawca z Uniwersytetu Śląskiego, Anna
Krzysztofowicz z Fundacji Akogo? i Anna
Sanowska, Dyrektor działu analiz Instytutu
Monitorowania Mediów. Zwycięzca otrzyma możliwość odbycia praktyki w agencji
Fleishman-Hillard w Londynie. Laureaci
II i III miejsca będą zdobywać doświadczenie
w brukselskim oddziale w biurze Hill&Knowlton oraz w londyńskiej siedzibie agencji LEWIS PR. Przeloty do miejsc odbywania staży sponsorują linie lotnicze LOT.
Nagrody dodatkowe to programy ufundowane przez Microsoft oraz roczne prenumeraty magazynu Brief. Zadania i więcej
informacji na stronie: www.instytut.com.
pl/harmonogram2010.
Elżbieta Domagalska
ela.domagalska@gmail.com

CG diagnozuje, że firmy na całym
świecie stoją przed wyzwaniami
związanymi z nierównowagą handlową na świecie, niestabilnością
instytucji finansowych oraz nadmiernym
zadłużeniem konsumentów, od których nie
można już oczekiwać, że będą motorem
wzrostu gospodarczego. Nie ma już powrotu do „starych dobrych czasów”, i tak
jak nie można już liczyć, że konsumenci
(w szczególności amerykańscy) uratują
światową gospodarkę, nie można spodziewać się, że tendencje wzrostowe wschodzących gospodarek, w szczególności Chin
i Indii, wystarczą, aby przywrócić warunki światowego wzrostu gospodarczego
sprzed 2008 roku, twierdzi Daniel Stelter,
partner w berlińskim biurze The Boston
Consulting Group.
Przede wszystkim, przedsiębiorcy muszą
przygotować się na zróżnicowane tempo
rozwoju gospodarek światowych. Podczas,
gdy w niektórych państwach (takich jak
Chiny, Indie czy Brazylia) odnotowuje się
powrót do stóp wzrostu gospodarczego
sprzed recesji, kraje rozwinięte mogą spodziewać się wielu lat, jeśli nie całej dekady,
powolnego wzrostu gospodarczego. Przy
tym należy pamiętać, że amerykańscy konsumenci generują dużą część, bo niemal
19 procent światowego PKB i niezwykle
trudne jest znalezienie elementu, który
mógłby - choć na krótką metę - zastąpić
ten filar światowej gospodarki. Nawet
gospodarka Chin nie będzie wystarczająco silna by ocalić gospodarkę światową.
Aby zrównoważyć pięcioprocentowy spadek wydatków konsumenckich w Stanach
Zjednoczonych, wydatki konsumenckie
w Chinach musiałyby wzrosnąć aż o 32%!
Tym niemniej, przedsiębiorcy, którzy będą
sprawnie poruszali się w świecie spowol-

nienia gospodarczego osiągną istotne
i trwałe korzyści. Przebojowi liderzy będą
mieli jedyną w życiu szansę na zdobycie
lepszej pozycji na rynku.
Eksperci BCG przebadali ponad 400 osób
z kadry zarządzającej spółek z siedmiu
różnych krajów, o rocznych przychodach
ze sprzedaży przekraczających miliard
dolarów a także przeprowadzili dogłębną analizę spółek, które odniosły sukces
w trzech głównych okresach dekoniunktury: Wielkiej Depresji, amerykańskiej stagflacji lat siedemdziesiątych i japońskiej
„straconej dekady”, w celu zidentyfikowania strategii, które okazały się skuteczne
w tamtych trudnych czasach.
Na podstawie tej analizy, BCG rekomenduje następujące działania obronne, które
umożliwiają przetrwanie w niezwykle wymagającym i konkurencyjnym środowisku
rynkowym:
• Analiza modeli kosztowych. Jednym
ze sposobów cięcia kosztów, bez szkody dla działalności podstawowej, jest
skoncentrowanie się na ośrodkach
i projektach przynoszących zyski.
W latach trzydziestych, firma General
Electric zdobyła przewagę nad swoim
konkurentem, spółką Westinghouse,
tnąc szybko i radykalnie koszty, lecz
zatrzymując najbardziej utalentowanych pracowników w organizacji.
• Dostosowanie zapasów do zmian
w środowisku zewnętrznym.
• Obniżenie postrzeganej ceny towarów i usług. Firmy mogą zrezygnować
z niektórych elementów albo rozdzielić
towary i usługi w celu pozornego obniżenia cen, przy jednoczesnym utrzymaniu identycznego poziomu marż
i dochodów.
Po zabezpieczeniu podstawowych ele-

mentów prowadzonej działalności, przedsiębiorcy muszą być gotowi przejść do
ofensywy. Czasy ostrej konkurencji będą
najlepszym momentem na podjęcie działań, które zadecydują o przyszłości ich
przedsiębiorstw.
Przedsiębiorcy powinni wziąć pod uwagę
następujące działania:
• Wykorz ystać rządowe programy
i rozwiązania.
• Umiejętnie inwestować w badania
i rozwój oraz innowacje.
• Zwiększyć liczbę projektów z zakresu
fuzji i przejęć.
• Uczyć się od i monitorować liderów
(„challenger companies”) na rynkach
wschodzących.
• Umożliwić zachowanie równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym.
Historia pokazuje, że zmiany w hierarchii
przedsiębiorstw następują dużo częściej
w trudnych ekonomicznie czasach niż
w okresie koniunktury. W czasie spowolnienia gospodarczego, czynnikiem odróżniającym zwycięzców od przegranych jest
odwaga podejmowania śmiałych, trudnych
decyzji. Na dłuższą metę, działania podjęte
w chwili obecnej przez kadrę zarządzającą
będą kształtowały przyszłość firm i całych
branż.
Tekst powstał na podstawie najnowszej
książki wydanej przez The Boston Consulting Group „Accelerating Out of the Great
Recession”. Więcej informacji na www.accelerating.bcg.com oraz www.bcg.pl.
Aleksandra Sroka
Consultant, The Boston Consulting Group
sroka.aleksandra@bcg.com

12 |

Deal Marzec 2010

WARTO WIEDZIEĆ

PRIVATE BANKING
W OBLICZU KRYZYSU –
POLSKA VS RESZTA ŚWIATA
Kiedyś private banking funkcjonował na całym świecie zgodnie z zasadą „im
mniej wiesz, tym lepiej” – to, co niedopowiedziane miało działać na wyobraźnię
potencjalnych klientów elitarnej bankowości. Obecnie wszystkie liczące się banki
na świecie zdają sobie sprawę z konieczności posiadania departamentu obsługującego najzamożniejszych klientów.

O

bsługa najbogatszych klientów
instytucji finansowych zawsze
wzbudzała wiele emocji. Biorąc
pod uwagę fakt, iż private banking od początku istnienia adresowany był
do ściśle określonej grupy, reszta społeczeństwa mogła tylko snuć domysły dotyczące tego, czym faktycznie spersonalizowane podejście banku do klienta różni się
od standardowego. Na przestrzeni lat zmieniło się wiele, a praktycznie wszystko… To
co kiedyś było nowe, wręcz innowacyjne,
dziś jest standardem, a niekiedy nawet
obowiązkiem. Tak też było w przypadku
obsługi zamożnych klientów – kiedyś private banking funkcjonował na całym świecie zgodnie z zasadą „im mniej wiesz, tym
lepiej” – to, co niedopowiedziane miało
działać na wyobraźnię potencjalnych klientów elitarnej bankowości. Obecnie wszystkie liczące się banki na świecie zdają sobie
sprawę z konieczności posiadania departamentu obsługującego najzamożniejszych
klientów, co pozwala twierdzić, iż sytuacja
na rynku private banking z każdym rokiem będzie coraz bardziej interesująca.
Z definicji private banking jest spersonalizowaną i kompleksową obsługą finansową najbardziej zamożnych klientów indywidualnych banku. Aspektem dzielącym
bankowość prywatną w Polsce i na świecie
jest ocena wcześniej wspomnianej zamożności, innymi słowy wartości posiadanych
aktywów, która prowadzi do segmentacji
klientów. Z perspektywy międzynarodowej
bankowości klientem VIP najczęściej staje
się osoba, która ulokowała w danym banku
kapitał równy lub przewyższający milion
USD lub EUR. Używając terminu kapitał,
uwzględnia się wszystkie produkty bankowe m.in. lokaty, fundusze inwestycyjne,
produkty strukturyzowane oraz salda na
rachunkach. W Polsce kryteria te są znacznie zaniżone, albowiem private banking
oferowany jest już od 500 tys. PLN. Warto
też zauważyć, iż bankowość osobista czy
też personalna, która z założenia jest swoistym przedsionkiem wcześniej wspomnia-

nej elitarnej obsługi klientów, przyjmuje do
swojego grona osoby fizyczne dysponujące
aktywami już od 75 tys. PLN. Pamiętać
należy jednak o tym, iż każdy bank indywidualnie dokonuje interpretacji słowa
„zamożny” na podstawie wcześniej przeprowadzanych analiz opłacalności wprowadzenia oferty private banking.
Private Banking w czasach
kryzysu
Grupę najzamożniejszych klientów na
świecie, dysponujących aktywami przew yższającymi 1 mln USD szacowano
w 2008 r. na 8,6 milionów osób, natomiast zgromadzone aktywa na niecałe
33 bln USD. W literaturze grupa ta określana jest jako HNWI (High Net Worth Individuals). Szczegółowe dane na temat liczebności powyższej społeczności przedstawia
Wykres 1. Jak wynika z wykresu, na uwagę zasługuje fakt, iż w Ameryce Północnej,
Europie oraz w Azji i Oceanii występuje
największa koncentracja milionerów – blisko 90% osób posiadających co najmniej
milion USD mieszka na tych kontynentach.
Interesujący jest także fakt, iż wcześniej
wspomniane 90% milionerów posiada

76% udziału w aktywach populacji HNWI,
co obrazuje Wykres 2. Obserwując powyższe dane można zauważyć, iż private banking jest ściśle skorelowany ze zmianami
koniunktury. Na koniec 2008 roku populacja grupy HNWI na świecie zmniejszyła
się o 14,9% w porównaniu z poprzednim
rokiem, natomiast aktywa tej społeczności
w tym samym okresie zostały zredukowane przez bessę o blisko 20%. Efektem tych
zmian było obniżenie się zarówno liczebności wcześniej wspomnianej społeczności,
jak i jej majątku do poziomów niższych od
zaobserwowanych na koniec 2005 roku.
Prognoza dla Świata – Here
we go again…
Zgodnie z prognozą Capgemini/Merrill
Lynch w 2013 roku aktywa najzamożniejszych klientów indywidualnych banków
wyniosą 48,5 bln USD. Jak łatwo zauważyć, twórcy wspomnianego raportu zakładają średni przyrost aktywów populacji
HNWI na poziomie 8,1% rocznie.
Co ciekawe w/w prognoza zakłada, iż majątek milionerów będzie wzrastać najszybciej
w Azji, średnio o 12,8% rocznie, co zmieni
dotychczasowe rozmieszczenie zamożno-
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ści populacji HNWI wg regionów, dając
pierwsze miejsce Azji i Oceanii z wynikiem
13,5 bln USD.
Z perspektywy 2009 roku, w którym
istotną część strat poniesionych na szeroko rozumianym rynku finansowym udało
się odrobić, można interpretować założenia przyjęte w analizie Capgemini/Merrill Lynch za dość konserwatywne. Tym
samym, oczekiwanie na korektę, a co za
tym idzie przesunięcia prognozowanego
poziomu 48,5 bln USD w górę wydaje się
być prawdopodobne.
Prognoza dla Polski – Elitarny czy masowy…?
Cechą charakterystyczną dla rynku private banking w Polsce jest to, iż każdy
bank działający na terenie RP ma w swojej ofercie usługi dedykowane dla najzamożniejszych klientów. Bez względu na
to, jaką formę przybierają (private czy
personal banking), departament zajmujący się współpracą z VIP-ami ma istotne
znaczenie dla każdego banku. Co ciekawe,
walka o klienta odbywa się na kilku płaszczyznach – z jednej strony banki od lat
działające w Polsce zaczynają wprowadzać
do swojej oferty (udoskonalać) wyspecjalizowane usługi dedykowane dla najzamożniejszych klientów, z drugiej strony
zaobserwować można zjawisko rozpoczynania działalności przez banki zagraniczne
o globalnym zasięgu i wieloletniej tradycji
z gotowymi, sprawdzonymi w wielu krajach
rozwiązaniami (ostatni przykład stanowić
może Credit Suisse). Wszystko to sprawia,
iż klienci indywidualni mają jeden zasadniczy problem – problem bogactwa, najczęściej w przenośni…
Obserwując prognozę dla Europy, zakładającą średni wzrost aktywów milionerów na
poziomie 6,5% rocznie do 2013 roku, można założyć, iż w przypadku Polski dane te
będą bardziej optymistyczne. Ze względu
na wiele czynników, sytuacja makroekonomiczna kraju jest na tyle obiecująca na tle
regionu, że wielu analityków spodziewa się
dwucyfrowego przyrostu majątku populacji HNWI.
Nie to jest jednak głównym problemem
w polskiej bankowości prywatnej. Istotne
jest jednoznaczne wyznaczenie kierunku,
w którym ten prestiżowy segment bankowości ma podążać. Od kilku lat zaobserwować można walkę o klientów na dwóch
płaszczyznach: elitarnej i masowej.
Pierwsza zakłada przede wszystkim podwyższenie wymaganego progu posiadanych aktywów, innymi słowy dostosowanie
go do światowych standardów oraz silną
koncentrację na każdym kliencie. Jak można to osiągnąć? W teorii wydaje się to proste: zmniejszenie liczby klientów w portfelu doradcy, tak aby mógł budować trwałe
relacje z klientami, permanentne szkolenie
pracowników z zakresu rynków finanso-
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Wykres 1. Populacja High Net Worth Individuals (w mln)
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Wykres 2. Zamożność populacji High Net Worth Individuals według regionów (bln USD)
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wych, otwarta architektura produktowa
pozwalająca tworzyć produkty „szyte na
miarę” itd. Czy jest to możliwe? Z grzeczności należy stwierdzić że tak, natomiast
zdrowy rozsądek zdaje się wskazywać liczne kontrargumenty: w warunkach polskich
w bankowości nie liczy się jakość, tylko
ilość, relacje są oparte na wątpliwym zaufaniu, natomiast doradca zamiast wiedzy
merytorycznej musi potrafić sprzedawać,
w dodatku gotowe, produkty dopasowane
do potrzeb wielu klientów. Główny problem tkwi w mentalności: najczęściej nie
liczy się przyszłość, nie ma długoterminowego planowania, ważne jest tu i teraz.
Drugi wymieniony kierunek zakłada znacznie większą dostępność innowacyjnych
produktów inwestycyjnych i kredytowych,
tym samym przedkłada funkcjonalność
nad prestiż. W praktyce oznacza to, iż bank
nie skupia się na potrzebach jednostki,
a oferuje produkty, które mogą zainteresować ogół klientów bankowości prywatnej.
Cechą charakterystyczną tego modelu jest
to, iż doradca w swoim portfelu ma nawet

do 300 klientów, tym samym jego relacje
z nimi sprowadzają się do kontaktów silnie
skoncentrowanych na sprzedaży, co wynika z wcześniej nałożonych planów i skutkuje ograniczonym zaufaniem ze strony
klientów.
Z punktu widzenia klasycznego postrzegania segmentu private banking racjonalnym wydaje się dążenie do międzynarodowych standardów i choć jest to obarczone
ryzykiem dla każdej instytucji finansowej,
budowa silnej marki opartej na prestiżu
przyniesie lepsze efekty niż uniwersalne
podejście do każdego klienta bez względu
na jego potrzeby finansowe. Można śmiało pokusić się o stwierdzenie, iż zwycięzcą
będzie ten, kto wcześniej uświadomi sobie konieczność przeprowadzenia zmian,
mających na celu dostosowanie „polskiej”
bankowości prywatnej do „światowego”
pierwowzoru, jakim jest private banking.
Krzysztof Świeszczak
krzysztof.swieszczak@o2.pl
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vENTURE CAPITAL
Wiesz, że można zrobić TO lepiej. Wiesz, że każdy będzie TYM zainteresowany.
Wszyscy będą chcieli TO mieć, bo ułatwi im to życie, oszczędzi czas i pieniądze.
Twój pomysł jest genialny, innowacyjny i taki oczywisty (dziwne, że nikt na TO
jeszcze nie wpadł). Możesz zarobić krocie, ALE...
...potrzebujesz wysokiego kapitału startowego, realizacja pomysłu wiąże się z dużym
ryzykiem i żaden bank nie chce ci udzielić
kredytu. Co zrobić?
Skąd wziąć pieniądze
Jeśli przedsiębiorca nie posiada wystarczających środków finansowych na rozwój
swojej działalności, powinien zdobyć kapitał zewnętrzny. Tradycyjnymi metodami
w naszych realiach gospodarczych są: ubieganie się o kredyt bankowy lub o specjalne
finansowanie z Unii Europejskiej. W pierwszym przypadku należy mieć odpowiednią
zdolność kredytową, w drugim – świadomość, że procedura przyznawania świadczeń unijnych jest skomplikowana i w razie
wykrycia nieprawidłowości w sposobie wydatkowania otrzymanych środków, zostaną one cofnięte. Gdy rozpatrywane przedsięwzięcie jest wysoce kapitałochłonne
w fazie rozwoju (i przez to charakteryzuje
się wysokim poziomem ryzyka), istnieje
duże prawdopodobieństwo, że przedsiębiorcy nie uda się zdobyć pieniędzy z wymienionych źródeł.
Rozwiązaniem powyższego problemu może
być ubieganie się o finansowanie typu venture capital. Przedsiębiorca nie zaciąga
u wybranego podmiotu rynkowego kredytu, lecz w zamian za niezbędny do rozwoju
spółki kapitał oddaje mu część własności.
Odbywa się to poprzez przekazanie określonego procentu udziałów w przedsięwzięciu lub pakietu akcji. Przedsiębiorca nie
spłaca więc cyklicznie odsetek
od zaciągniętej pożyczki,
lecz zyskuje partnera w biznesie,

i zgodnie z podpisanym kontraktem i umową spółki, dzieli się z nim zyskami z działalności. Popularnie taki podział własności
określa się jako podział ciastka (ang. pie).
Każda ze stron ma swój kawałek i zgodnie
z ustalonymi przed wypiekiem zasadami
może go zjeść (sprzedać swoje udziały stronie trzeciej) lub poczekać, aż ciasto wyrośnie (przedsięwzięcie zacznie przynosić
zyski) by wtedy skonsumować więcej.
Kolejną ciekawą cechą venture capital jest
jasno i z góry określony czas trwania umowy: od roku, przy finansowaniu specyficznych faz rozwoju (np. okres przygotowujący
do wejścia i wejście na giełdę), do kilku lat
przy wspomaganiu dynamicznego rozwoju
firmy (np. w przypadku restrukturyzacji
czy startupów, czyli dopiero co powstających przedsięwzięć, których potencjał rynkowy jest trudny do określenia). Po upływie wyznaczonego okresu venture capital
wycofuje się ze spółki sprzedając swoje
udziały. Należy zaznaczyć, że VC podejmują się finansowania przedsięwzięć tylko
w określonych przedziałach kwotowych.
Nie zainwestują ani w zbyt tanie, ani w zbyt
drogie działalności (w niektórych gospodarkach prowadzi to do powstawania
tzw. dolin śmierci, stref działalności przedsiębiorstw,
w których finansowaniem
banki

już
nie są, a VC
jeszcze nie jest zainteresowane). Dodatkowo charakterystyczna dla venture capital jest
przynależność do niepublicznego lub
inaczej prywatnego rynku kapitałowego.
Oznacza to, że z tego typu finansowania
korzystają wyłącznie podmioty do tej pory

nie notowane na giełdzie papierów wartościowych.
Finansowanie venture capital oferowane
jest za pomocą struktury prawnej zwanej
funduszem. Struktury takie zakładają instytucje posiadające duże zasoby kapitałowe, pragnące je zagospodarować i uzyskać
z nich wysoką stopę zwrotu: banki, fundusze emerytalne i ubezpieczeniowe oraz
duże korporacje (wtedy mówimy o corporate venturing). Jednak finansowania
wysokiego ryzyka mogą podjąć się również
osoby prywatne, czyli tak zwane anioły biznesu (ang. business angels), jednak
wielkość finansowania w tym przypadku
może być znacznie niższa niż w przypadku
inwestorów instytucjonalnych. Z racji preferencji różnych funduszy do finansowania
określonych faz rozwoju spółki oddziela się
fundusze seed od private equity. Te pierwsze nakierowane są na nowo powstające firmy o dużych perspektywach rozwoju, ale
bez zakumulowanych środków i z wysokim
poziomem ryzyka, czyli startupy. Drugie
operują w dziedzinie przedsięwzięć już
rozwiniętych, ale wymagających wyższego
zaangażowania kapitałowego niż typowe
w przypadku VC.
Z czym do funduszu
Sfery zainteresowań funduszy venture capital nie sposób jasno określić. Niektóre
mają ten obszar zdefiniowany, jak na przykład INTEL Capital, który działa na polu
startupów zajmujacych się ICT (Information, Communication, Technology) lub
biotechnologią, czyli najpopularniejszym
sektorem finansowania VC. Inne zainteresowane są ekologią, mediami, energetyką
etc., jeszcze inne angażują się w dowolne,
ale tylko perspektywiczne pomysły. Finansowanie może zdobyć każdy dobry pomysł,
niezależnie od sektora zakotwiczenia,
z tym zastrzeżeniem, że dobry oznacza
lepszy niż dotychczas spotykane, dopracowany i możliwy do realizacji. Nie użyto
tu określenia innowacyjny, ponieważ może
ono wprowadzać w błąd. Istnieją fundusze
VC, które nie uwzględniają premii pioniera,
czyli teoretycznej przewagi, jaką mają innowatorzy (osoby wprowadzające całkiem
nowy produkt) na rynku, ponieważ okazuje się, że w rzeczywistości taka premia nie
występuje. Bogacą się z reguły nie ci, którzy
zrobili coś jako pierwsi, lecz ci którzy zrobili coś lepiej od innych.
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O wiele łatwiej
określić  obszar,
w k tór y m inwe storzy nie zalokują
pieniędzy. Po pierwsze,
będą to rynki kurczące się
lub będące w najwyższym
punkcie swojego rozwoju; nie
są one perspektywiczne i klienci
już, lub już niedługo będą z nich odchodzić. Po drugie, rynki o niepewnej sytuacji prawnej, czyli np.: przemysł nikotynowy, alkoholowy, środków odurzających,
zbrojny lub sektor gier hazardowych. Ustawodawstwo w tych obszarach stosunkowo
często się zmienia i może się okazać, że na
skutek nowych regulacji prawnych rozpoczęta działalność jest nielegalna. Jednocześnie

często
stosowane normy są niejednoznaczne –
wśród ekspertów występują dyskusje, czy
określone działania są prawnie dozwolone.
Po trzecie, biznesy oparte o jedno, wąskie
grono nabywców. Flagowym jest tu przypadek „ekologicznej wierzby”, czyli przedsięwzięcia służącego ochronie środowiska , ale
zakładającego, że głównym nabywcą usług
czy dóbr będzie rząd, który „po prostu musi
to kupić” (cytat z niejednego przedsiębiorcy). Z reguły takie przedsięwzięcia skazane są na niepowodzenie, ponieważ organy
państwowe mają duże problemy finansowe,
skomplikowaną procedurę przetargową
oraz działają na nie różne grupy nacisku,
wszystko to sprawia, że nie wybierają one
optymalnych rozwiązań.
W rzeczywistości zdobycie finansowania
VC nie jest rzeczą prostą. Statystycznie,
inwestorzy decydują się podjąć rozmowy
o współpracy tylko z 5 procentami przedsiębiorców, którzy nadesłali swoje pomysły.
W drodze dalszej selekcji (o której będzie
mowa później) finansowanie otrzymuje nie
więcej niż 1 przypadek na 100, a nie więcej
niż 20 procent z nich realizuje się sukcesem większym niż przewidywany. Sequoia
Capital, który jest jednym z największych
i najlepszych funduszy VC na świecie

OKIEM EKSPERTA

(finansował
takie przedsięwzięcia jak Google, Yahoo,
Paypal, Electronic Arts, YouTube, Cisco
Systems, Oracle, Apple), opracował kilka
prostych zasad dla osób, które chcą się
zgłosić do nich ze swoim pomysłem. Startupy spełniające poniższe warunki mają
wysokie prawdopodobieństwo zyskania finansowania i osiągnięcia sukcesu:
1.
Jasność celu
(Clarity of Purpose)
Istota istnienia przedsięwzięcia powinna być konkretna.
Dobrze zdefiniowany cel
mieści się na odwrocie wizytówki.
2. Duże rynki docelowe
(Large Markets)
Przedsięwzięcia powinny być pozycjonowane na duże stabilne bądź
rozwijające się rynki, zmierzające do
wartości 1 mld USD. Takie umiejscowienie pozwala na ewentualne korekty podjętych strategii oraz daje czas na
rozwój odpowiednich planów działań.
3. Bogata grupa odbiorców
(Rich Customers)
Najlepiej by grupa odbiorców była bogata, silnie zainteresowana kupnem
nowych dóbr oraz skłonna płacić stosowną premię za ich jakość i unikalność.
4. Zogniskowanie (Focus)
Nowy produkt powinnien mieć jedną
odmianę i jedną określoną cenę. Dopiero w schyłkowych stadiach jego rozwoju można stosować dyskryminację
cenową (inne ceny dla różnych grup
odbiorców) lub wprowadzać różne odmiany.
5. Produkty niezbędne
(Pain Killers)
Najlepiej jest odkryć jeden problem/
palącą potrzebę swoich klientów. Jeżeli wytwarzany produkt będzie go
rozwiązywał/ją spełniał, spotka się
z bardzo dużym popytem.
6. Niestandardowy pomysł
(Think Differently)
Przy opracowywaniu pomysłu należy
zwalczać konwencjonalną wiedzę, zastosować out of the box thinking i nowe
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metody rozwiązywania problemów.
W skrócie: zaskoczyć konkurencję.
7. Zespół (Team DNA)
Projekt należy realizować z najlepszymi z najlepszych, specjalistami swoich
dziedzin, osobami, na których można
polegać, i które potrafią działać. Dobrzy przywódcy przyciągają dobrych
podwładnych.
8. Zwinność (Agility)
Należy być czujnym i szybkim, odpowiednie dostosowywanie się do sytuacji rynkowych pomoże przechytrzyć
konkurencję.
9. Oszczędność (Frugality)
Koszty powinny być ograniczone do
minimum, wydatkowanie nastawione
jedynie na elementy niezbędne, a zyski
maksymalizowane poprzez optymalne
wykorzystanie środków. To znaczy nie
kupuj każdemu pracownikowi super
komputera, jeżeli części z nich do pracy
wystarczy odpowiedni edytor tekstów
i arkusz kalkulacyjny, ogranicz się do
prostych urządzeń.
10. Inferno
Niech przedsięwzięcie wystartuje ze
stosunkowo niskim budżetem, ponieważ wymusza to dyscyplinę i niezbędną koncentrację. Tak naprawdę dobry
produkt z odpowiednią grupą docelową nie potrzebuje dużo środków zapalnych, by stać się dużym płomieniem.
Zazwyczaj pierwszy kontakt przedsiębiorcy
z inwestorem odbywa się poprzez przekazanie biznes planu. Często są to wielostronicowe dokumenty zapełnione liczbami
i prognozami. W rzeczywistości inwestor,
a dokładniej jego pracownik, zwraca uwagę tylko na streszczenie pomysłu; jeżeli go
zaciekawi, odezwie się do przedsiębiorcy,
a kalkulacje będzie weryfikował dopiero
podczas kolejnych interakcji. Niektórzy inwestorzy VC zainteresowani są na wstępnym etapie tylko stronicowym opisem
pomysłu, natomiast inni chcą zobaczyć
kilkuslajdową prezentację. Dla przykładu Sequoia Capital chce otrzymać jedynie
15 – 20 slajdową prezentację, na której zamieszczone będę następujące treści:
1. Cel przedsięwzięcia (Company
Purpose) – zapisany jednym zdaniem,
2. Problem (Problem) – opis bolączki klienta i to jak sobie radzi z problemem,
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3. Rozwiązanie (Solution) – przedstawienie sposobu, w jaki przedsięwzięcie uczyni życie konsumenta lepszym, umiejscowienie firmy oraz opis
jak produkt już zadziałał,
4. Właśnie teraz (Why Now) – historia rozpatrywanego sektora działalności i zdefiniowanie aktualnych trendów
rynkowych, które umożliwiają wprowadzenie nowego produktu,
5. Wielkość rynku (Market Size) –
charakterystyka głównego odbiorcy
i oszacowane: z góry TAM (Total Available Market), z dołu SAM (Served/
Serviceable Available Market) i SOM
(Serviceable Obtainable Market), czyli
odpowiednio: wielkości całego rynku,
części rynku, której dotyczy nasz produkt oraz tej frakcji z SAM, którą możemy przejąć,
6. Konkurencja (Competition) – lista konkurentów wraz z opisem ich
mocnych stron; UWAGA: nie istnieją biznesy bez konkurencji na rynku,
przeciwnicy mogą nie być bezpośredni,
ale zawsze występują,
7. Produkt (Product) – opis produktu uwzględniający: formę, funkcjonalność, jego cechy etc. oraz drogę jego
dalszego rozwoju,
8. Model biznesowy (Business Model) – obejmujący: przychody, wycenę, wartość przedsięwzięcia w czasie,
metody dystrybucji oraz przewidywane
zainteresowanie klientów,
9. Zespół (Team) – charakterystyki
członków zespołu wraz z kompetencjami i doświadczeniem założycieli oraz
członków zarządu,
10. Finanse (Financials) – rachunek
zysków i strat, bilans płatniczy, cash
f low, propozycję podziału zysków
i wielkość finansowania.
Jeżeli do funduszu zgłosi się pomysłodawca, którego biznes spełnia choć część z opisanych wyżej cech, i są one odpowiednio
wyeksponowane, rozpoczyna się proces
przygotowania propozycji inwestycyjnej.
Jest to pierwsza z trzech faz cyklu inwestycyjnego, a jej najważniejszymi elementami
są: szczegółowe przygotowanie biznes planu, badanie due diligence, przygotowanie
wstępnych warunków współpracy (term
sheet), dalsze negocjacje oraz podpisanie
finalnych warunków transakcji. Cała faza
wymaga silnego zaangażowania z obu
stron i trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy, zależnie od poziomu skomplikowania biznesu.
Etapami do sukcesu
Na samym początku przedsiębiorca jest
zobligowany do przedłożenia inwestorowi
dokładnego biznesplanu projektu. Dzięki
temu właściciel kapitału będzie w stanie
określić, czy przedsięwzięcie ma szanse
odnieść sukces, i czy należy się mu poświę-

cić. Ważne jest, żeby opracowany dokument był rzetelną oceną projektu, opierał
się na realnych założeniach oraz uwzględniał w miarę pełną analizę SWOT, a także
by zamieszczone prognozy obejmowały
okres planowanego finansowania. Im lepszy będzie dokument, tym lepszą pozycję
negocjacyjną obejmie przedsiębiorca.
Po akceptacji przedłożonej wersji biznesplanu oraz po kilku wstępnych rozmowach strony przystępują do przygotowania tzw. term sheet lub letter of intent.
Dokument ten określa wstępne warunki,

przedsiębiorcy z inwestorem, w którym to
zadeklarowane na początku współpracy
cele rynkowe powinny zostać osiągnięte.
Dla pierwotnych właścicieli przedsięwzięcia nowa metoda funkcjonowania może
wydawać się trudna do zaakceptowania.
Fundusz, np. poprzez obecność w Radzie
Nadzorczej, może kontrolować proces wydatkowania przekazanego kapitału, wpływać na decyzje strategiczne, reagować na
pojawiające się zagrożenia. Ważne jest by
w tej fazie obowiązywały klarowne zasady współpracy uwzględniające system ra-

Szczegółowym i indywidualnym badaniem objęte są nie tylko przedstawione inwestorom VC prognozy finansowe, ale wszelkie aspekty
związane z omawianą działalnością gospodarczą, np. kwestie ekonomiczne, prawne, ekologiczne czy społeczne.
na jakich ma przebiegać finansowanie
przedsięwzięcia. Z punktu prawnego jest
to porozumienie kondycjonalne (porozumienie w sprawie warunków umowy, jaka
ma być zawarta w przyszłości). Takie przygotowanie daje podstawę do opracowania
dalszych dokumentów, np. umowy spółki.
Najczęściej aspekty zawarte w term sheet
zostają uszczegółowione w umowie inwestycyjnej, rzadko zaś ulegają przekreśleniu. Standardowo umowa taka zawiera:
charakterystyki inwestycji, warunków
zawieszających, określenie zasad korekty
wyceny, podział środków z tzw. „wyjścia”
oraz relacje wewnątrzkorporacyjne.
Kolejnym elementem w pierwszej fazie
współpracy jest prowadzone przez inwestora badanie due diligence, co na język
polski można tłumaczyć jako przyłożenie
należytej staranności. Właściciel kapitału
musi bardzo dokładnie sprawdzić racjonalność przedsięwzięcia, w które się angażuje. Szczegółowym i indywidualnym
badaniem objęte są nie tylko przedstawione inwestorom VC prognozy finansowe,
ale wszelkie aspekty związane z omawianą działalnością gospodarczą, np. kwestie
ekonomiczne, prawne, ekologiczne czy
społeczne. Mimo, że wysiłek prowadzenia
badania leży po stronie inwestora, może
przynieść korzyści obu stronom. Dzięki
wykryciu niezaobserwowanych wcześniej
ryzyk zagrażających projektowi, przedsięwzięcie może zostać poddane korzystnym
modyfikacjom. Zdarza się jednak, że na
skutek badania inwestor odkrywa nieracjonalność działalności, jeden z warunków zawieszenia, wtedy bez większych
strat własnych występuje ze współpracy
z przedsiębiorcą.
W końcowym etapie pierwszej fazy współpracy podpisywana jest umowa inwestycyjna. Dokument ten jest bardzo obszerny, gdyż w przeciwieństwie do term sheet,
precyzyjnie określa zasady partnerstwa.
Faza druga to okres realnego partnerstwa

portowania bieżącej sytuacji spółki oraz
dopuszczalne metody ingerencji funduszu
w działalność.
Ostatnią fazą współpracy funduszu i przedsiębiorcy jest wycofanie się tego pierwszego z inwestycji. Może wydawać się to
dziwne, ale proces ten nie jest trywialnym
z minimum dwóch powodów. Po pierwsze
wszelkie dotychczasowe wyceny przedsięwzięcia były jedynie teoretycznymi, nie
konfrontowano ich z rzeczywistą wartością rynkową. Po wtóre, warunki wyjścia
mogły być ustalane nawet (w przypadku
startupów) na 9 lat wstecz, w innej sytuacji gospodarczej, dlatego inwestor musi
wybrać optymalny moment sprzedaży, niesprzeczny z wcześniejszymi ustaleniami.
Optymalnym dla inwestora rozwiązaniem
jest zbycie zasobów, gdy spółka osiągnęła
swój cel, a na rynku panuje dobra koniuktura. Wykorzystuje się trzy metody upłynnienia udziałów: sprzedaż inwestorowi
strategicznemu (najczęściej całej spółki),
wejście spółki na giełdę lub umorzenie rzeczonych udziałów, czyli powrót do sytuacji
własnościowej sprzed inwestycji.
Trochę mniej oficjalnie
System finansowania venture capital jest
bardzo popularny w krajach rozwiniętych.
Odsetek przedsięwzięć korzystających
z tego typu kapitału w wielu badaniach
wykorzystywany jest jako istotna determinanta wzrostu gospodarczego lub jako
wskaźnik nowoczesnej gospodarki. Nie
dziwi więc fakt, że w wielu państwach
podjęto różne próby popularyzacji inwestowania prywatnego kapitału w nowe
przedsięwzięcia. Ciekawym przykładem
tego typu jest produkcja BBC, emitowany
w wielu krajach i przyciągający wielu widzów przed telewizory program Dragon’s
Den. Idea jest prosta: przed grupą rekinów
biznesu (głównie milionerów) stają potencjalni przedsiębiorcy i prezentują swój
pomysł na biznes, po czym odpowiadają
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na szereg trudnych pytań gremium. Jeżeli
„smoki” uznają daną działalność za dochodową, mogą przekazać pewną ilość pieniędzy na rozwój pomysłu, w zamian za określony procent udziałów. Jednak uczestnik
otrzyma daną kwotę wyłącznie, jeżeli jest
ona nie mniejsza od tej, którą jako niezbędną zadeklarował przed programem.
Dzięki inwestorom ze „smoczej jamy” wielu przedsiębiorczych ludzi otrzymało niezbędny kapitał na start.
W przeciwieństwie do krajów rozwiniętych, w Polsce prywatny kapitał nie jest
metodą często stosowaną w pozyskiwaniu
funduszy rozwojowych. Z tego powodu
różne instytucje prowadzą popularyzujące
VC inicjatywy skierowane do młodych ludzi, pragnących rozpocząć własną działalność gospodarczą. Często (na niekorzyść
zarówno uczestników, jak i organizatorów)
funkcjonują one pod nazwą konkursu lub
opierają się o sformułowanie „wygraj kapitał startowy”. Taka nomenklatura buduje u potencjalnych uczestników błędną
percepcję celu. Większości, wydaje się, że
gra toczy się jedynie do momentu interakcji z inwestorem i zdobycia jego obietnicy
udziału w przedsięwzięciu. Tak naprawdę
jest to dopiero rozpoczęcie prawdziwego
wysiłku ze strony pomysłodawców biznesu.
Z reguły uczestnicy tego typu inicjatyw zobowiązani są do udziału w różnego rodzaju szkoleniach i dopracowywania koncepcji przedsięwzięć, by propozycja składana
inwestorowi była możliwie profesjonalna
i opierała się na odpowiednich założeniach. Niestety, można zaobserwować, że
gros potencjalnych rekinów biznesu podchodzi bez należytej staranności i wysiłku do stawianych przed nimi zadań, jakby nie przyjmowali do świadomości, że
obecna gra może silnie zadecydować o ich
przyszłości, może umożliwić uruchomienie własnego przedsięwzięcia i rozwiązać
chociażby problem niepewnej pozycji na
rynku pracy po zakończeniu nauki. Oczywiście żadna z tych inicjatyw nie stawia
sobie za cel, by wszyscy jej partycypanci

Jej przewodnim założeniem jest stymulacja przedsiębiorczości akademickiej
poprzez wykorzystanie metod wypracowanych przy Uniwersytecie w Cambridge,
gdzie nauka świadczy usługi dla biznesu.
Możliwe są różne formy działalności projektu; najciekawszymi wydają się Konkurs
„Wiesz? Wymyśl... Wygraj?” oraz gra internetowa VCR realizowana wspólnie z firmą One2Tribe.
Konkurs WWW przebiega w trzech etapach. Pierwszy to nadsyłanie zgłoszeń i ich
weryfikacja przez członków CambridgePYTHON. Drugi to okres szkoleń, na których
uczestnicy: dopracowują swoje propozycje
wg wzorca Sequoia Capital, uczą się prezentować siebie oraz efektywnie rozwiązywać problemy biznesowe. Trzeci etap
rozpoczyna się od konfrontacji z właścicielami kapitału na tzw. Panelu Inwestorów. Poszczególne
zespoły mają ok.
Zdobycie finansowania VC nie jest rzeczą prostą. 15 minut na preStatystycznie, inwestorzy decydują się podjąć roz- zentację swoich
mowy o współpracy tylko z 5 procentami przedsię- pomysłów, potem
na stępuje ser ia
biorców, którzy nadesłali swoje pomysły.
py tań. Po około
30-minutowej prezentacji młodym biznesmenom pozostaje
stworzyli własne biznesy. Wydaje się, że
już tylko czekać na decyzję inwestorów.
priorytetem nad udziałem w narodzinach
Jeżeli któryś zespół otrzymał deklarację
spektakularnego startupu jest kształtofinansowania może liczyć na pomoc Camwanie wśród młodych ludzi postaw przedbridgePYTHON w początkowym procesie
siębiorczych, nauczenie ich zasad funkcjonegocjacji.
nowania realnych rynków. Na tym polu
Gra internetowa VCR (Venture Capital Reciekawie prezentuje się organizacja Camsearch) zapoznaje uczestnika z inną stroną
bridgePYTHON.
działalności funduszu VC. Gracz wciela się
CambridgePYTHON jest inicjatywą akadew rolę inwestora kapitałowego, któremu
micką skierowaną głównie do studentów,
przedstawiane są różne propozycje biznedoktorantów oraz młodych naukowców.
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sowe, i podejmuje prostą decyzję: wejść
w konkretny biznes czy nie, a jego celem
jest uzyskanie jak największej stopy zwrotu
z początkowego zasobu. VCR ma 10 rund,
które modelują 10 lat życia prawdziwego
funduszu. Proporcje w jakości propozycji również odzwierciedlają te prawdziwe,
oznacza to, że wirtualny inwestor zarobi
jedynie na wybranych i stosunkowo nielicznych przedsięwzięciach, zaś wiele będzie analogicznych do tych odrzucanych
w pierwszym etapie selekcji funduszu.
W rolę anioła biznesu będzie można się
wcielić od ostatnich dni marca 2010 roku
na stronie www.vcr-gra.pl. Oczywiście na
najlepszych inwestorów czekają nagrody
godne znawców świata biznesu.
Venture capital jest skuteczną metodą
rozwoju przedsiębiorstw. Dzięki zaangażowaniu środków prywatnych oraz odpowiedniemu nadzorowi ich wydatkowania
przedsiębiorstwa wspierane przez VC częściej odnoszą spektakularne sukcesy niż
te oparte o typowe środki finansowania.
Procedura ich zdobycia może wydawać się
trudna i czasochłonna, ale tak naprawdę
wymaga jedynie podejścia, które powinno
charakteryzować każdego przedsiębiorcę.
Niezaprzeczalnym faktem jest, że najwięksi gracze współczesnego globalnego rynku
byli finansowani właśnie w taki sposób.
To jak, zaczynasz własny biznes?

Agnieszka Kwiecińska
agakwiec@gmail.com
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5 - lecie SKN Inwestor

Pięć lat minęło od czasu, gdy kilku entuzjastów rynku kapitałowego postanowiło
powołać do życia projekt o nazwie SKN Inwestor. Jego celem było stworzenie
organizacji zrzeszającej młodych i ambitnych ludzi chcących poszerzać swoją
wiedzę oraz zdobywać nowe doświadczenia.

C

o się udało osiągnąć przez ten
czas? Liczby mówią same za siebie… dziesiątki tysięcy egzemplarzy magazynu Deal, które trafiły
do studentów z najlepszych polskich uczelni. Tysiące osób, które co roku uczestniczą
w organizowanych przez nas projektach.
Setki spotkań, szkoleń, warsztatów oraz
prezentacji na temat rynku kapitałowego
i nie tylko. Dziesiątki firm, które uwierzyły
grupce ludzi z pasją i postanowiły wesprzeć
ich pomysły. Na końcu jedna organizacja,
która połączyła kilka pokoleń studentów
stając się zarazem unikalnym forum wymiany poglądów oraz żywych dyskusji, nie
tylko na tematy ekonomiczne.
Początki
Ponoć początki bywają trudne, jednak zapał i chęć działania potrafią pokonać wszelkie przeszkody. Tak też było w przypadku
SKN Inwestor. Już po kilku tygodniach
od spotkania, na którym zrodziła się idea
„nowego” koła naukowego, SKN zaczął
formalnie działać pod auspicjami Katedry
Ekonomii Przemysłu i Rynku Kapitałowego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.
Pierwszym pomysłem, który został zrealizowany w ramach nowo powstałej organizacji były cotygodniowe spotkania, na których starsi koledzy oraz zaproszeni goście
z czołowych firm rynku kapitałowego
dzielili się swoją wiedzą z rzeszą młodych
adeptów sztuki inwestowania. Przez lata
tradycja środowych spotkań stała się znakiem firmowym Inwestora i niezmiennie
cieszy się ogromnym zainteresowaniem
studentów. Niespełna pół roku po inauguracji działalności, pojawił się magazyn
Deal, który dzięki wysokiemu poziomowi

merytorycznemu oraz niezwykle bogatej
szacie graficznej stał się jednym z najlepiej
rozpoznawanych periodyków studenckich
w Polsce. Ojcem idei i zarazem twórcą
sukcesu Deal’a był jego pierwszy redaktor
naczelny – Dominik Garczyński, który jak
głoszą opowieści alumnów zniknął z życia
studenckiego, by nieoczekiwanie po 2 tygodniach pojawić się z pierwszym egzemplarzem w ręku. Dziś Deal to ponad 10 000
egzemplarzy rocznie, kilkudziesięciu młodych autorów, którzy mieli okazję przedstawić swój punkt widzenia, oraz kilkanaście
międzynarodowych firm, który obdarzyły
nas swoim zaufaniem.
Kolejne pokolenia
Z upływem czasu rosło grono aktywnych
członków SKN Inwestor, a wraz z nowymi osobami pojawiły się również nowe
pomysły propagowania idei rynku kapitałowego wśród studentów. Niespełna po
roku działalności do grona realizowanych
projektów dołączyły dwie gry inwestycyjne – Gra Giełdowa oraz Forex Gra. Dzięki
atrakcyjnym nagrodom oraz wachlarzowi
szkoleń prowadzonych w trakcie, zdołały
zgromadzić ponad 2 000 młodych inwestorów, którzy postanowili spróbować swoich
sił w walce z rynkiem. Wielu z nich uzyskało godne podziwu stopy zwrotu, nierzadko
przekraczające kilkaset procent!
Chcąc przekonać do inwestycji studentów
kierunków nie tylko ekonomicznych powstał cykl warsztatów Homo Economicus, którego celem jest zapoznanie młodych ludzi z możliwościami inwestowania
oszczędności, jakie oferuje im współczesny
rynek kapitałowy. Idea projektu zrodziła
się w centrum europejskich finansów –

londyńskim City, gdzie jeden z założycieli
Inwestora odbywał roczny staż. Pomysł
bardzo szybko znalazł wielu entuzjastów,
zaś samo zainteresowanie projektem przerosło najśmielsze oczekiwania organizatorów. W ciągu czterech dotychczasowych
edycji udział w warsztatach wzięło ponad
1 500 studentów, co niewątpliwie potwierdza fakt wysokiego poziomu merytorycznego szkoleń oraz odpowiednio dobranego
ich programu.
Wierząc, że nauczycielem wszystkiego jest
praktyka, od samego początku istnienia
SKN Inwestor organizował Panel VIP, który umożliwia studentom kontakt z praktykami oraz ekspertami polskiego rynku
kapitałowego podczas otwartych spotkań.
Do tej pory z zaproszenia naszej organizacji skorzystali: Igor Chalupec, Bogusław
Grabowski, Robert Gwiazdowski, Sławomir Lachowski, Krzysztof Spyra, Kinga
Stanisławska, Krzysztof Szczawiński, oraz
Jakub Zabłocki, czyniąc z Panelu VIP unikatowe przedsięwzięcie w skali Uniwersytetu Łódzkiego.
Wiedza to nie wszystko, aby móc zaistnieć na nowoczesnym rynku pracy. Chcąc
zdobyć wymarzoną pracę u liderów rynku
kapitałowego konieczna jest umiejętność
dobrego zaprezentowania się podczas rozmowy rekrutacyjnej. Dlatego podczas burzy mózgów powstał pomysł projektu Get
A Job, będącego symulacją procesu
rekrutacyjnego połączonego
ze szkoleniami. Podczas
dot ychczasow ych
3 edycji ponad
15 osób
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wygrało praktyki w domach maklerskich
oraz firmach doradztwa finansowego.
Po godzinach
SKN Inwestor to nie tylko zdobywanie wiedzy oraz nowych umiejętności. To również
dobra zabawa w gronie zgranych przyjaciół
i ludzi o nietuzinkowych osobowościach,
która niejednokrotnie kończy się wraz ze
wschodem słońca. Z myślą o sympatykach
SKN Inwestor dwa razy do roku organizujemy imprezy Black & White. Atmosfera
retro oraz liczne atrakcje i nagrody przyciągają rzeszę studentów głodnych dobrej
zabawy.
Nieodłącznym elementem w kalendarzu
Inwestora stały się wyjazdy integracyjne,
które stanowią nie tylko okazję do lepszej
integracji, ale również do poznania licznego grona alumnów. Tradycją stały się
już sobotnie mecze piłkarskie pomiędzy
członkami SKNu, a alumnami. Po zaciętej
rywalizacji na boisku przychodzi czas na
wspólną zabawę, która nierzadko trwa do
białego rana.
Wśród wielu sukcesów, jakie w ciągu ostatnich 5 lat odniósł SKN Inwestor bez wątpienia największym są nawiązane przyjaźnie,
które nie kończą się wraz z odejściem z organizacji. Zaś z biegiem lat grono przyjaciół
poszerza się o kolejne osoby, które postanowiły dołączyć do projektu SKN Inwestor…
Adam Mazur
adam_mazur@mckinsey.com
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NEWSLETTER SKN INWESTOR
„Żeby innych zapalić, trzeba samemu płonąć”
-Maria Grzegorzewska
panel vip
Jako studenci Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, staramy się jak najlepiej poznać świat biznesu, zapraszając wybitnych
specjalistów z branży finansowej. Nasi goście odkrywają przed nami tajniki własnych
sukcesów oraz mówią o trudnościach, jakie
mogą nas spotkać w przyszłej karierze.
„Jak ugryźć niedźwiedzia w..., czyli
o tym, że można zarobić pierwszy milion
przed trzydziestką”, wykład o takim tytule,
8 grudnia 2009 roku wygłosił prezes i większościowy akcjonariusz domu maklerskiego
X-Trade Brokers.
Jakub Zabłocki, 34-letni milioner, absolwent naszego wydziału, spotkanie z nami
określił mianem pozytywnej indoktrynacji,
czyli prania mózgów w dobrej wierze. Opowiedział o tym, jak zaczynając jako pilny
student handlujący drobiazgami stał się
prezesem jednej z najprężniej działających
instytucji finansowych. Wykład wyjaśnił,
jak cele i marzenia mają się do przysłowiowego „chcieć to móc”.
Dlatego też nasz gość uznał, że cytat
z książki „Poker kłamców” (w której
ów niedźwiedź został ugryziony), będzie hasłem najlepiej oddającym niezłomność potrzebną do osiągnięcia
celu. Według Jakuba Zabłockiego
najważniejsze są chęci oraz dobre
przygotowanie: „Nie uważam,
że jestem w jakiś sposób wyjątkowy i dlatego odniosłem sukces
w biznesie. Odniosłem go, bo od zawsze byłem zdeterminowany w parciu do celu (...)
W moim sukcesie mało było szczęścia,
za to dużo wiedzy, strategii
i determinacji.

O zainteresowaniu wykładem świadczyła
wysoka frekwencja oraz gromkie brawa na
zakończenie.
W semestrze letnim planujemy zaprosić kolejnych wybitnych prelegentów. Nie może
Was tam zabraknąć!
FOREX GRA
Marzysz o karierze tradera? Chcesz
spróbować zagrać nadal wirtualnie, ale jednak o coś? Chcesz udowodnić, że w tym co robisz, jesteś
lepszy od reszty? Dla osób pozytywnie zakręconych na punkcie giełdy
SKN Inwestor jak zwykle wyszedł
z propozycją odpowiedniego projektu. Przy wsparciu DM X-Trade Brokers
zorganizowaliśmy już V edycję
FOREX GRY. Uczestnicy
otrzymali wirtualną

kwotę 10 000 zł, którą z większym lub mniejszym
sukcesem obracali na platformie
X- Trader. Tegoroczny zwycięzca uzyskał
imponującą stopę zwrotu na poziomie
562,65%. Laureaci zdobyli cenne nagrody: płatne praktyki w Domu Maklerskim
X-Trade Brokers, a także wysokiej klasy
laptopa.
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej
o funkcjonowaniu rynku Forex, sprawdzić swoje umiejętności w praktyce
i zdobyć cenne nagrody, nie może Cię
zabraknąć na kolejnej edycji FOREX
GRY.
Wyjazd integracyjny
Aby ciężka praca zaowocowała,
potrzebna jest grupa ludzi, którzy
znają i rozumieją się bez słów.
Nie da się tego osiągnąć poprzez

codzienne kontakty ograniczone często tylko do płaszczyzny
zawodowej. Dlatego też w każdym semestrze wyjeżdżamy, by lepiej się poznać. Tym
razem zawitaliśmy do ośrodka wypoczynkowego „Przystań” w Tomaszowie Mazowieckim. Jak zwykle nie zabrakło grilla, muzyki
oraz tańca. Krótka noc spowodowała, że
następnego dnia nie wszystkim udało
się dotrzeć na śniadanie.
Na wyjeździe nowi członkowie Inwestora mieli okazję poznać grono zasłużonych alumnów. Co więcej,
usłyszeli ciekawe historie związane z powstaniem Inwestora, dowiedzieli się, jak
bliski i osiągalny, wbrew pozorom, może
być „ten wielki świat”. Wystarczy chcieć
i wytrwale dążyć do celu. Rozmowy to
nie wszystko. Tradycyjnie zorganizowaliśmy rozgrywki w piłkę nożną, próbowaliśmy naszych talentów wokalnych,
a ci odważniejsi mieli okazję skorzystać
z uroków aury uprawiając sporty zimowe.
Wyjazd minął szybko, zbyt szybko nawet,
ale kolejny przecież przed nami.
Black & White party
“I gotta feeling that tonight’s gonna be
a good night!”
To prawda, każda noc z Black & White
jest dobra. Co więcej - każda noc z B&W
jest najlepsza. Zgodnie z tradycją, impreza trwała do białego rana, a prym jak zawsze wiedli członkowie SKN Inwestor. Po
raz kolejny przyłączyli się do nas studenci
z innych wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Inwestor łączy ludzi! Spotkaliśmy się
w najbardziej topowym klubie Łodzi – Kokoo, a liczba zainteresowanych była tak
duża, że bilety rozeszły się w kilka dni.
Każdy student wiedział, że musi tam być.
Nie ma się co dziwić tak ogromnemu zain-
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teresowaniu, ponieważ promocja imprezy
stały na światowym poziomie. Zadbaliśmy
o sponsorów, dzięki czemu nikt z naszej zabawy nie wyszedł z pustymi rękami. Każdy
na wstępie dostawał bezpłatne wejściówki
na lekcję tańca w Salsa Project, a ci najaktywniejsi przy barze zwiększali swoje szanse
na zdobycie dodatkowych bonusów w postaci: sesji fotograficznej w profesjonalnym
studiu ATV film, karnetów do FNF Dance
Studio oraz platynowych i srebrnych kart
na siłownię Gymnasion. Jeśli jeszcze nigdy
nie poczuliście klimatu B&W… mamy dla
was dobrą wiadomość: kolejna edycja już
w kwietniu! Zatem: “Jump off that sofa,
Let’s get get off…”

dyskusji i degustacji potraw skrzętnie przygotowanych na szwedzkim stole.
Mamy nadzieję, że przyszłoroczną wigilię
spędzimy w równie miłej atmosferze i jeszcze szerszym gronie gości.

Kolacja Wigilijna
Chłodnego dziewiętnastego dnia grudnia
w restauracji Tradycja odbyło się uroczyste spotkanie. Zostało ono zorganizowane
z okazji jednego z najpiękniejszych i najcieplejszych rodzinnych spotkań, jakim z pewnością jest kolacja wigilijna. Jak co roku,
członkowie koła Inwestor oraz zaproszeni
goście dzielili się opłatkiem i smakowali
świąteczne potrawy. Spotkanie było okazją
do złożenia podziękowań na ręce zaproszonych gości oraz wyróżnienia osób, które
w wyjątkowy sposób przyczyniły się do realizacji poszczególnych projektów. Następnie zgromadzeni goście poświęcili się
prowadzeniu ciekawych

Zbudujmy Razem Serce
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest
inicjatywą znaną chyba każdemu. Jest ona
bliska licznym sercom, wielu z nas już wcześniej włączało się indywidualnie w kwestowanie na rzecz Orkiestry. Jubileuszowy
Finał zrodził pomysł wspólnego działania.
Chcieliśmy naszą wiedzę i praktykę wykorzystać, by pomóc dzieciakom.
Kolejny raz udowodniliśmy, że CHCIEĆ
TO MÓC, że JAK NIE MY TO KTO? SKN
Inwestor postanowił wspólnie z łodzianami „Zbudować Razem Serce”. Efekt? Serce
o powierzchni ponad 65 m² wypełnione
głównie 5-groszówkami, obwód serca
ułożony z 5-złotówek, setki monet przekazanych przez osoby obecne na finale.
Zebrana kwota? 18 805, 35 zł.
Kto nas wspierał? Setki roześmianych
twarzy, telewizja, rozgłośnie radiowe,
portale internetowe, SKN HR Leaders,
a przede wszystkim sponsorzy: Polska Telefonia Cyfrowa ERA, CONSUS S.A. oraz
Urząd Miasta Łodzi.
Czy było warto? Nikt z nas nie ma najmniejszych wątpliwości. Stacja TVN zakwalifikowała naszą inicjatywę do 6 najciekawszych w Polsce. W kwietniu spotkamy się
z Jurkiem Owsiakiem, któremu przekażemy
pamiątkową kronikę z XVIII Finału WOŚP
w Łodzi. Wszystko to napawa nas nadzieją
i przekonaniem, że za rok pobijemy kolejny
rekord!

Małgorzata Skibińska
malgorzata.skibinska@skninwestor.com
Małgorzata Kozak
malgorzata.kozak@skninwestor.com

Partnerzy akcji
Zbudujmy Razem Serce
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CHIŃSKI SMOK NA ZACHODNIM
PODWÓRZU

Wiele gospodarek zachodnich, z amerykańską na
czele, żyje na kredyt, podczas gdy Wschód gromadzi
miliardowe rezerwy dewizowe i zastanawia się, gdzie
je zainwestować.

W

inwestycyjnego takich funduszy obejmuje
zarówno całkiem bezpieczne, ale nisko rentowne inwestycje w amerykańskie lub inne
papiery rządowe, jak i instrumenty finansowe bardziej agresywne, obarczone większym ryzykiem inwestycyjnym (akcje).
Największe fundusze SWFs istnieją tam,
gdzie państwo ma silną kontrolę nad finansami, jak w krajach arabskich (np. Kuwejt),
Chinach i państwach skandynawskich
(np. Norwegia).
Chińskie fundusze znajdują się w czołówce
Chiny, kupując amerykańskie panajwiększych funduszy
piery skarbowe, w dużym stopniu
państwowych na świefinansowały deficyt budżetowy USA.
cie. Chińska Państwowa
Administracja Wymiany Rządowej (ang. The
wypadek zdarzeń losowych (dekoniunktuState Administration of Foreign Exchange SAFE) zajmuje IV miejsce w rankingu
ra, załamanie na rynku surowców), przeprzeprowadzonym przez SWF Institut,
widywanych problemów strukturalnych
mierzącym wartość posiadanych przez
(demografia, starzenie się społeczeństw)
nich aktywów. Wyprzedziły go fundusze:
lub inwestują w „kapitał ludzki” (edukacja,
zdrowie, infrastruktura, konkurencyjność
Abu Dhabi Investement Authiority (ZEA),
gospodarki). Struktura typowego portfela
Government Pension Fund (Norwegia),
Chińskiej Republice Ludowej działa pięć funduszy
państwow ych (ang. Sovereign Wealth Funds SWFs).
Powstały w odpowiedzi na brak pomysłu
rządu na racjonalne zagospodarowanie
ogromnych rezerw walutowych kraju, które
w czerwcu 2009 kształtowały się na poziomie $2,13 bln. SWF mają za zadanie pracować na rzecz przyszłych pokoleń. Pomnażają aktywa z myślą o stworzeniu rezerw na

SAMA Foreign Holdings (Arabia Saudyjska).
Zaglądając przez ramię SAFE
Investment Company …
SAFE Investment Company powstał
w 1997 roku. Pod koniec roku 2007 fundusz
posiadał w swoim portfelu ok. $18,9 mld
ulokowanych w zagranicznych papierach
wartościowych, $220,6 mld w zagranicznych papierach dłużnych. W późniejszym
okresie za granicą zostało ulokowane
$107,6 mld. Całkowita kwota aktywów posiadanych przez Chińską Administrację
Wymiany Rządowej stanowi $347,1 mld.
Jednymi z najpotężniejszych inwestycji
funduszu było przejęcie w kwietniu 2008
roku 1,3% udziałów spółki Total S.A., jak
również zaangażowanie $2,5 mld w fundusz TPG. SAFE kupił 1% udziałów w British Petroleum.
...ora z China I n v estment
Corporation
Drugim z największych chińskich funduszy
jest powstały w 2007 roku China Investment Corporation. Od samego początku
został zasilony kwotą $200 mld. Po niedługim czasie władze w Pekinie postanowiły
zwiększyć tę sumę o następne $100 mld.
Debiut CIC przypadł na okres przed krachem na giełdzie, dlatego też jego początki
nie napawały optymizmem. Jednak z upływem czasu fundusz rozwinął skrzydła. Na
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swoim koncie posiada już walory Bank of
Maercia, Apple, czy Coca Cola. W 2007 CIC
zakupił akcje firmy Blackstone i 10% akcji
banku Morgan Stanley. Łączna kwota inwestycji wyniosła $10 mld. W listopadzie
2009 roku fundusz zakupił 15% spółki AES,
za łączną kwotę $1,6 mld. Rząd Chin inwestuje również w Afryce i Ameryce Łacińskiej. Biorąc pod uwagę fakt, iż UE i Stany
Zjednoczone nie są mile widzianymi inwestorami w tym rejonie świata, Chiny postanowiły wykorzystać sytuację. We wrześniu
2009 roku CIC za $1,6 mld. zakupił 11%
akcji spółki KazMunaiGaz. Wcześniej fundusz stał się posiadaczem 50% akcji spółki
Mangistau-Munai Gaz. W lutym 2009 roku
Chiny zawarły umowę z rządem Wenezueli, na podstawie której strona wenezuelska zobowiązała się, w zamian za 4 mld
dol. wpłacone przez Chiny do spółki joint
venture, sprzedawać 80-200 tys. baryłek
ropy dziennie do roku 2050. CIC udzielił
$10 mld kredytu brazylijskiej spółce Petro-

Stephen’a Schwarzmann’a, współzałożyciela Blackstone). Dodatkowo, nawet minimalny udział w spółkach daje funduszowi dostęp do analityków finansowych
przedsiębiorstw, stających się jednocześnie
doradcami dla zarządu funduszu. O konieczności obrony przed wpływem takich
inwestycji otwarcie mówili kanclerz Niemiec, Angela Merkel i prezydent Francji Nicolas Sarkozy. UE obawia się, że fundusze
rządowe staną się narzędziem wywierania
nacisku gospodarczego na kraje wspólnoty.
Angela Merkel wyraziła publicznie swoje
niezadowolenie, gdy Chiny kupiły udziały
w funduszu Blackstone, który jest udziałowcem Deutsche Telekom. UE planuje
wprowadzić utrudnienia w działalności
funduszy narodowych w krajach wspólnoty. Charlie McCreevy, komisarz ds. rynku
wewnętrznego, powiedział: „Nie chcemy
sprawić wrażenia, że Europa zamyka się
na inwestycje. Ale być może niektóre fundusze inwestycyjne mają cel polityczny,
a nie ekonomiczny”.
UE obawia się, że fundusze rządowe Wobec tych obaw chiński wicestaną się narzędziem wywierania naci- minister finansów Li Yong zapewsku gospodarczego na kraje wspólnoty. nił, że fundusz nie będzie kupował
zagranicznych linii lotniczych,
firm telekomunikacyjnych i przedbas w zamian za 10-letni kontrakt na dosiębiorstw naftowych, ponieważ ponad
stawy ropy. Rządowy fundusz CIC nie kon60 proc. wszystkich inwestycji ma skoncentruje się na kupnie udziałów w firmach
centrować się na rynku krajowym. Jedz jednej lub kilku sektorów gospodarkinak obserwując kolejne poczynania CIC
przeciwnie - stara się tak dywersyfikować
i SAFE, zapowiedzi wiceministra nie znajswój portfel, aby znalazły się w nim pakiety
dują odbicia w faktach. Należy również
udziałów w firmach działających w różnych
zwrócić uwagę, iż fundusze państwowe nie
branżach.
są transparentne, brak jest jasnych reguł,
w oparciu o które są rządzone (bardzo częNegatywny wpływ SWF na gosto przez niedemokratyczne reżimy),
spodarkę światową
Eksperci uważają, iż rząd ChRL tylnymi
drzwiami pozyskuje wpływy polityczne
w wielu krajach. Aby zapobiec temu procesowi, świat - a przede wszystkim Stany
Zjednoczone - powinny zmniejszyć deficyt
w wymianie handlowej z Chinami. Taki zabieg doprowadziłby do uszczuplenia wpływów z handlu, co pozwoliłoby zmniejszyć
wolne środki finansowe w Chinach i ostatecznie zwolnić tempo zakupu zagranicznych aktywów przez rząd w Pekinie. Należy zaznaczyć, że „Inwestycje
poniżej procentowego progu kont roli rządowej
zwalniają udziałowca od ścisłego nadzoru
amerykańskich
państwowych
organów k ontroli f inansowej
oraz umożliwiają
bardzo dogodny sposób
lokowania znacznych kwot pieniędzy
przy jednoczesnym wzbudzaniu co najwyżej minimalnych kontrowersji” (wg
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a co najmniej nie ujawniają one informacji
o posiadanych udziałach w spółkach i nie
tłumaczą powodów swoich decyzji inwestycyjnych.
Jednakże …
…nie należy zapomnieć, że do tej pory to
właśnie Chiny, kupując amerykańskie
papiery skarbowe, w dużym stopniu finansowały deficyt budżetowy USA. Wielu
ekspertów upatruje pozytywnych skutków
transferu majątkowego ze Wschodu na Zachód. Giełdy wielu państw świata przestały
być zależne od strumieni kapitału płynącego z takich miast jak: Nowy Jork, Zurych,
czy Londyn. Nowy układ sił finansowych
w świecie przyczyni się do uzdrowienia
światowej gospodarki. To właśnie zasoby
finansowe płynące z Chin, a dokładniej
chińskich funduszy finansowych, pomogły
wyjść z kryzysu takim bankom jak: Morgan
Stanley czy Citigroup. Wiele gospodarek
zachodnich, z amerykańską na czele, żyje
na kredyt, podczas gdy Wschód gromadzi
miliardowe rezerwy dewizowe i zastanawia
się, gdzie je zainwestować.
Fundusze państwowe wyznaczają kształt
stref wpływów w światowej gospodarce.
To dzięki nim kształtuje się układ sił finansowych w świecie. Państwa posiadające nadmiar wolnych środków inwestują
tam, gdzie występuje ich niedobór. Chiny
posiadając ogromne rezerwy walutowe,
mają szerokie pole do popisu. Należy obserwować poczynania rządu ChRL, gdyż
niedługo może się okazać, iż staną się one
światowym mocarstwem, posiadając strefy
wpływów niemal na całym świecie.
Izabela Kalinowska
iza.kalinowska@op.pl
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Problem czy błahostka?
– Estymacja parametru beta
Będzie spadać, czy rosnąć? To pytanie stawia sobie każdy inwestor, niestety nie
każdy zna, bądź pamięta, o współczynniku określającym korelację między ceną
akcji spółki, a giełdą, na której jest ona notowana. Co więcej, większość
inwestorów nie wie jak poprawnie wyliczyć owy współczynnik.

I

stnieje wiele technik starających się
wyjaśnić kierunek kursów akcji spółek giełdowych, począwszy od analizy fundamentalnej czy technicznej,
a skończywszy na modelach wyceny spółek. Każda z metod zawiera własny „zestaw”
wskaźników, które pomagają w podjęciu
inwestycyjnych decyzji. Obserwatorzy giełdowi poszukują jednak jednego czynnika,
za pomocą którego mogliby w łatwy sposób
opisać zachowanie całego rynku.
Parametr Beta (β)
Współczynnik Beta określa, w jaki sposób
akcje spółek zachowują się w odniesieniu
do danego indeksu rynkowego. Najczęściej
spotykanym zastosowaniem parametru
Beta jest jednoindeksowy model Sharpe’a
z 1963 r. Podstawy tego modelu wynikały
z doświadczeń obserwatorów giełdowych.
Zakładali oni, że zmiany cen poszczególnych
akcji spółek mogą być wyjaśnione za pomocą jednego czynnika opisującego tendencję
całego rynku. William Sharpe zaobserwował prawidłowości między trendem kursów
poszczególnych akcji, a zachowaniem całego
rynku . Stąd było już blisko do wyznaczenia
matematycznego opisu zachowania wartości
akcji spółek w zależności od zmian indeksu
rynkowego. W opisie tym wyróżnia się trzy
składniki: stały, zmienny oraz losowy.
Składnik stały jest niezależny od zmian na
rynku. W praktyce tłumaczy on wzrost cen
akcji spółek w okresie, w którym indeks
rynkowy pozostaje w trendzie horyzontalnym. Najczęściej oznaczany jest jako α.
Składnik zmienny, który jest proporcjonalny do zmian indeksu giełdowego, a współczynnik proporcjonalności nazywamy wła-

śnie parametrem Beta. Ostatni element,
składnik losowy, został wprowadzony w celu
wyjaśnienia zmian ruchów wartości akcji
niedających wytłumaczyć się za pomocą wykorzystanych już parametrów. Model Sharpe’a przyjmuje więc następującą postać:

Rs   s  s  Rm  t

		
Rs- stopa zwrotu z akcji spółki s,
Rm- stopa zwrotu z indeksu rynkowego,
αs- parametr strukturalny równania,
βs- parametr Beta dla spółki s,
εt- składnik losowy.
Współcześnie parametr Beta ma również
kluczowe zastosowanie w wielu dziedzinach
finansów. Szacowanie kosztu kapitału spółki, zastosowanie modeli wyceny, techniki
zarządzania ryzykiem to tylko przykładowe
wykorzystanie β.
Techniki estymacji
Popularną, choć błędną metodą oszacowania parametru β, wykorzystywaną przez
domy inwestycyjne jest metoda heurystyczna. Mówiąc bardziej obrazowo - ekspercka.
Wyobraźmy sobie analityka, który od lat
obserwuje te same spółki na warszawskim
parkiecie. Wyceniając daną spółkę zakłada
on pewną wartość Bety na podstawie własnych obserwacji. Najczęściej wartość ta
oscyluje wokół jedności. Jego opinia, choć
poparta doświadczeniem, prowadzi prawie
zawsze do niedoszacowania lub przeszacowania Bety.
Wykorzystywaną również metodą obliczenia parametru Beta jest estymacja składników omawianego już modelu Sharpe’a.
Należy jednak pamiętać, aby przy tworze-

Tabela 1. Interpretacja wartości parametru Beta
Zakres β
Zachowanie spółki względem indeksu rynkowego
β<0

Oznacza ujemną korelację akcji danej spółki z rynkiem - na wzrost indeksu rynkowego
spółka reaguje spadkiem.

β=0

Wartość zerowa oznacza, iż stopa zwrotu akcji jest statystycznie niezależna od rynku.
W praktyce cena akcji czasami zachowuje się zgodnie z ruchami rynku, a czasami przeciwnie.

0<β<1

Spółka reaguje na zmiany giełdowe wolniej niż rynek.

β=1

Akcja podlega dokładnie takim samym zmianom jak indeks rynkowy. W praktyce
zmienność wartości akcji różni się jednak od zachowania giełdy. Występują okresy szybszych, jak i wolniejszych wzrostów/spadków.

β>1

Oznacza akcję agresywną. Wzrostowi rynku towarzyszy gwałtowniejszy wzrost wartości
akcji spółki. Podobnie ze spadkiem indeksu giełdowego, który powoduje szybszy spadek
cen akcji spółki.

niu danego równania wpływ składnika losowego był jak najmniejszy. Do szacowania
elementów równania Sharpe’a stosuje się
często klasyczną metodę najmniejszych
kwadratów (KMNK). Problem w tym, iż
charakter danych nie zawsze pozwala na jej
wykorzystanie.
Bardziej zaawansowaną metodą estymacji
parametrów modelu Sharpe’a są modele
autoregresyjne z heteroskedastycznością
warunkową (ARCH).
KMNK czy modele klasy ARCH?
Jak już wcześniej wspomniałem, klasyczną
metodę najmniejszych kwadratów możemy
zastosować do estymacji parametru Beta
tylko w określonych przypadkach, mianowicie, jeśli składnik losowy εt spełnia klasyczne założenia KMNK, tzn. posiada rozkład normalny o średniej równej 0, stałą
w czasie wariancję, a reszty modelu związane z kolejnymi obserwacjami nie są ze sobą
skorelowane. Niestety, w przypadku danych giełdowych najczęstszym problemem
jest brak stabilności wariancji ε t w czasie
– heteroskedastyczność składnika losowego. Spowodowane jest to tzw. zjawiskiem
grupowania wariancji, do którego dochodzi
gdy małe i duże zmiany kursów występują
seriami. W tej sytuacji przy zastosowaniu
KMNK estymatory parametrów tracą efektywność – otrzymujemy przeszacowane lub
niedoszacowane wartości. W tym wypadku
zaleca się stosowanie modeli klasy ARCH.
Modele ARCH
Cechą modeli klasy ARCH jest wykorzystanie informacji o zmienności składnika
losowego (zawartej w funkcji wariancji
warunkowej w przypadku występowania
heteroskedastyczności εt) do poprawy oszacowań parametrów modelu. W modelach
autoregresyjnych z heteroskedastycznością
warunkową kwadraty zmiennej losowej εt2
można opisywać stosując schemat autoregresyjny rzędu S [AR(S)]:

 t  t  ht ,
ht  0   s 1 s  t2 s ,
S

gdzie: ht- funkcja wariancji warunkowej,
ϑt~ N(0,1), γ0>0,γ0≥0.
Liniowy model ARCH(S), przyjmujący
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kształt składnika losowego, opisany powyżej ma postać:
pt  x(i )t i   t ,
 t  t  0   s 1  s t2 s ,
S

gdzie:
x(i)t- wektor zmiennych objaśniających,
αi - wektor parametrów strukturalnych.
Uogólnieniem modeli ARCH(S) są modele
GARCH(S,Q) (uogólniony model autoregresyjny z heteroskedastycznością warunkową),
dla których postać wariancji warunkowej ht
jest następująca:

ht  0   s 1 t t2 s   q 1 q ht  q ,
S

Q

gdzie: γ0>0, γs≥0, φq≥0.
Niestety, również modele GARCH posiadają negatywne właściwości, ograniczające
obszar ich zastosowań. Główne z nich to po
pierwsze, nałożenie wyżej wymienionych
restrykcji na parametry. Ich brak powoduje
jednak dość częste otrzymywanie ujemnych
oszacowań. Po drugie, założone restrykcje
o nieujemności parametrów w funkcji wariancji warunkowej powodują, iż każdy
wzrost wartości εt2 podnosi wartości ht, wykluczając tym samym jej oscylacje.
Metodologia badania
Intuicyjnie zastosowanie dwóch różnych
metod estymacji parametrów tego samego
modelu powinno dać zbliżone wyniki. Okazuje się jednak, iż w przypadku zastosowania
klasycznej metody najmniejszych kwadratów
oraz modeli klasy ARCH wyniki oszacowań,
co do wartości, mogą znacząco się różnić.
Na podstawie dziesięciu losowo wybranych
spółek z WiG20, porównane zostały oszacowania β z modelu Sharpe’a, estymowane
KMNK oraz modelem GARCH(1,1). Warto
nadmienić, iż w tym przypadku występowanie heteroskedastyczności nie będzie brane
pod uwagę. Do obliczeń temp wzrostu wykorzystane zostały jednosesyjne (dzienne) kursy zamknięcia akcji za okres 2006 – 2009.
Różnica wartości oszacowań współczynnika
β definiowana jest następująco:
dβs = βsKMNK - βsGARCH, gdzie:
βsKMNK - wartość współczynnika Beta oszacowanego z modelu Sharpe’a klasyczną metodą
najmniejszych kwadratów dla spółki s,
βsARCH - wartość współczynnika Beta oszacowanego z modelu Sharpe’a modelem GARCH(1,1) dla spółki s.
Kolejną ciekawostką jest tzw. efekt interwałowy, czyli związek między długością interwału czasowego, na podstawie którego
wyznaczana jest stopa zwrotu, a uzyskanymi
wartościami β. Wcześniejsze badania wykazują, że dla różnej częstotliwości danych
otrzymujemy różne, także co do znaku,
oszacowania wartości parametru beta. Wybrane interwały czasowe obejmują dzienną
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Wykres 1. Różnice wartości oszacowań parametru Beta metodą KMNK
oraz modelem GARCH(1,1)
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Wykres 2. Efek interwałowy parametru Beta
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Źródło: Opracowanie własne
- jednosesyjną, tygodniową – pięciosesyjną
oraz miesięczną – dwudziestosesyjną częstotliwość danych. Pozostaje do zdefiniowana
różnica wartości oszacowań Bet, dla różnych
interwałów czasowych:
dβs(i,j)=βsi- βsj , gdzie:
βsi - parametr Beta uzyskany dla spółki s,
na podstawie stopy zwrotu i-sesyjnej,
βsj - parametr Beta uzyskany dla spółki s, na
podstawie stopy zwrotu j-sesyjnej.
Rezultaty empiryczne
Różnice wartości oszacowań parametrów β
przy różnych metodach estymacji przedstawia Wykres 1. W ośmiu badanych spółkach
wartości oszacowań parametru β z modelu
Sharpe’a estymowane klasyczną metodą
najmniejszych kwadratów okazały się wyższe niż szacowane modelem GARCH(1,1).
Biorąc pod uwagę, użycie współczynnika
Beta do szacowania np. średniego ważonego
kosztu kapitału, to przy różnicy rzędu 0,049
(TPSA) uzyskujemy całkiem inny rezultat.
Należy pamiętać, iż pozornie małe różnice w wartości oszacowań β, przy modelach
wyceny spółek powodują duże oscylacje
w wynikach.
Badanie efektu interwałowego wykazało
w sześciu na dziesięć spółek wyższe wartości
parametru Beta przy większej częstotliwości
danych. Innymi słowy, im większa różnica
w częstotliwości danych, tym większa różni-

ca w wartości oszacowań β. Warto zwrócić
uwagę na spółkę Lotos, dla której β malały
każdorazowo, wraz ze zwiększeniem interwału czasowego. Różnice wartości estymacji
Bet w zależności od wybranej częstotliwości
danych przedstawia Wykres 2.
Podsumowanie
Wybór odpowiedniej metody estymacji nie
stanowi już tak szerokiego przedmiotu badań, jak częstotliwość danych. W przypadku
występowania heteroskedastyczności należy
stosować modele klasy ARCH, co eliminuje
ewentualne błędy oszacowań wartości parametrów modelu. Decyzja o interwale czasowym, dla jakiego estymujemy parametry jest
już dość kłopotliwa. Osobiście skłaniałbym
się ku danym dziennym, z dwóch powodów.
Po pierwsze większość modeli finansowych
tworzona jest na takich właśnie danych. Po
drugie większość danych giełdowych cechuje
heteroskedastyczność, co niejako wymusza
stosowanie modeli klasy ARCH, dla których
większa częstotliwość danych daje lepsze rezultaty.
Nie możemy jednak zapominać, iż badanie
zostało przeprowadzone tylko dla dziesięciu
spółek. Tak cząstkowe wyniki nie pozwalają
więc na jakiekolwiek wnioski odnośnie specyfikacji całej giełdy.
Karol Janusz
karol.janusz@skninwestor.com
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Austriacka Szkoła Ekonomii
- obiektywnie subiektywna
Sztuka ekonomii polega na tym, by spoglądać nie tylko na bezpośrednie, ale i na
odległe skutki danego działania czy programu; by śledzić nie tylko konsekwencje,
jakie dany program ma dla jednej grupy, ale jakie przynosi wszystkim.
– H. Hazlitt

L

iteratura teorii ekonomii bardzo
rzadko wspomina o szkole austriackiej i osiągnięciach myślicieli należących do tego nurtu.
W podręcznikach historii myśli ekonomicznej najczęściej przedstawia się ją jako
system uporządkowanej wiedzy odwołującej się do poglądów leseferystów i prekursora szkoły behawioralnej – Carla Mengera.
Za początek austriackiej szkoły ekonomii
uznaje się rok 1871, kiedy to Carl Menger
opublikował „Grundsätze der Volkswirtschaftslehre”. Do innych ważnych przedstawicieli zaliczają się m.in.: Eugen von Böhm-

Bawerk, Friedrich von
Wieser, Henry Hazlitt, Ludwig von Mises,
Joseph Schumpeter, Gottfried von Haberler oraz Fritz Machlup. Nurt ten rozwijał się
na przestrzeni ponad wieku i obejmuje szeroki zakres zagadnień ekonomicznych, definiując je czasami w sposób niejednorodny. Szkoła austriacka nie stanowi zwartego
poglądowo monolitu wiedzy ekonomicznej. Jej przedstawiciele różnią się zarówno
w poglądach dotyczących zasad i praw
ekonomicznych, jak i na samą metodologię ekonomii. Jednym z najważniejszych
myślicieli był Friedrich von Hayek, laureat
nagrody Nobla z 1974 roku.
Ekonomiczna teoria ludzkiego działania
Na gruncie szkoły austriackiej sformułowanych zostało wiele przełomowych teorii
w dziedzinie ekonomii (na przykład teoria
użyteczności krańcowej, teoria wyboru,
teoria pieniądza, kredytu i cen), ale również
w obszarze innych dziedzin społecznoekonomicznych, w których Austriacy
opowiadają się za libertarianizmem, czyli
ograniczonym rządem i wolnym rynkiem.
Szkoła austriacka stosuje podejście ewolucyjne: w centrum zjawisk ekonomicznych
stawia działającego człowieka i bada nieza-

mierzone konsekwencje jego działań. Właśnie to dynamiczne, opierające się na analizie międzyokresowej podejście do badań
nad procesami społeczno-ekonomicznymi
wyróżnia szkołę austriacką i czyni ją dzisiaj
szczególnie aktualną.
Austriaccy ekonomiści patrzą na ekonomię jak na narzędzie, za pomocą którego
możemy zrozumieć, jak ludzie kooperują
i konkurują w procesie zaspokajania potrzeb, alokowania zasobów i odkrywania
sposobów budowy prosperującego porządku społecznego. Ekonomia nie jest nauką
o przedmiotach, ale nauką o ludziach, ich
zamiarach i działaniach, dlatego charakterystyczną cechą

zaistnienia obecnego kryzysu gospodarczego, występowania cykli koniunkturalnych,
czy też odmienne pojmowanie własności
prywatnej i wolnego rynku. Tam, gdzie
obecnie dostrzega się wady i słabość rynku,
ekonomiści austriaccy dostrzegają wady
i słabość rządzących. Sprzeciwiają się oni tezie, że za obecny kryzys odpowiedzialny jest
nieskrępowany wolny rynek. Po pierwsze
dlatego, że według nich obecnie w żadnym
państwie na świecie nie funkcjonuje nieskrępowany wolny rynek, a po drugie z tego
powodu, iż przyczyną obecnego kryzysu nie
jest wspomniany wolny rynek, zachłanność
konsumentów lub bankierów, ale w głównej mierze błędna polityka monetarna
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Kryzys roku 2008, a wolny
rynek
W świetle austriackiej szkoły ekonomii
przyczynami obecnego kryzysu są błędne interwencje rządowe, „pusty” pieniądz
i błędna polityka gospodarcza. Wszyscy Austriacy uważają, że pieniądz i bankowość
powinny być pozostawione wolnemu rynkowi, a rządowe interwencje w tym zakresie
mogą jedynie zaszkodzić. Ludwig von Mises
już w 1912 roku (notabene, System Rezerwy
Federalnej Stanów Zjednoczonych – FED
powstał w 1913 r.) dowodził w pracy Teoria pieniądza i kredytu tezy, że gdy bank
centralny sztucznie obniża stopy procentowe poniżej poziomu rynkowego, powoduje
niekorzystne zmiany w sektorze dóbr kapitałowych i wywołuje cykl koniunkturalny,
który prędzej czy później kończy się gospodarczym spadkiem, gdy błędne inwestycje
pojawiają się na rynku.
Nie ulega wątpliwości, że działania służące
obniżeniu stopy procentowej są dziś powszechnie uznawane za wysoce pożądane,
a ekspansję kredytową uważa się za skuteczny środek do tego celu. Jeżeli bank nie
zwiększa kredytu fiducjarnego za pomocą
emisji dodatkowych fiducjarnych środków
płatniczych (w postaci pieniądza papierowego), to może wywoływać boom, nawet jeśli
zmniejszy stopę procentową poniżej stopy
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dzieje obecnie.
Ekonomiści austriaccy uważają, iż państwo
zamiast pozwolić gospodarce „oczyścić się”
z nietrafionych inwestycji w produkcję dóbr
kapitałowych, prowadzi politykę, która
przedłuża i pogłębia kryzys. Do głównych
działań, utrudniających rynkowi powrót do
równowagi zaliczają: podnoszenie podatków, zwiększanie wydatków publicznych,
zapobieganie bankructwom nierentownych przedsiębiorstw, sterowanie płacami
i cenami poprzez zapobieganie ich spadkom – utrudniając konieczne bankructwa,
zwolnienia i spadki cen, które zachęciłyby
przedsiębiorców do realokacji zasobów,
a także wprowadzanie kolejnych pieniędzy
do obiegu, co odwleka nieuniknioną i konieczną restrukturyzację.
Lekarstwo na kryzys
Nie ma możliwości szybkiego zniwelowania
skutków kryzysu, gdyż pozbycie się błędnie podjętych inwestycji, wynikających
z ekspansji kredytowej, wymaga czasu.
Według ekonomistów szkoły austriackiej,
jeżeli dane państwo chciałoby skrócić
i załagodzić przebieg recesji, to powinno
podjąć działania wolnorynkowe. Zmniejszając obciążenia podatkowe, więcej majątku zostanie w rękach sektora prywatnego,
ułatwiając jednocześnie proces dostosowawczy. Korzystny efekt przynosi również
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zniesienie wszelkich regulacji prawnych
utrudniających bankructwa nierentownych
przedsiębiorstw. Jednakże, najistotniejsze
jest zapobieganie występowaniu cykliczności gospodarki (tzw. cyklowi boom and
bust) poprzez zmiany w polityce monetarnej skutkujące powierzeniem pieniądza
mechanizmom rynkowym – prywatnym
jednostkom działającym dobrowolnie na
rynku.
Przedstawiciele austriackiej teorii ekonomii są zgodni, że ostatecznym lekarstwem
na obecny kryzys, jak i wszelkie możliwe
jego reperkusje (np. ograniczenia praw
jednostek, ograniczenia handlu, socjalizm finansowy) oraz lekarstwem na inne
kryzysy ekonomiczne, które ewentualnie
przyjdą później jest wolność (w tym gospodarcza) oraz poszanowanie własności.
Austriacy tłumaczą, że prawdziwy, towarowy pieniądz, który nie traci swej wartości
z dnia na dzień, jest gwarantem wolności:
„Parytet złota powoduje, że siła nabywcza pieniądza jest niezależna od ludzkich
ambicji, doktryn, stronnictw politycznych
oraz grup nacisku. Nie jest to z pewnością
wadą takiego systemu, wręcz przeciwnie: stanowi największą zaletę (…) To, co
rząd nazywa międzynarodową polityką
walutową, jest w rzeczywistości zgodnym
ogólnoświatowym działaniem na rzecz
zwiększania potęgi i roli banków jako kredytodawców” – L. von Mises.
Milena Kabza
Koło Naukowe Cash Flow
www.cashflow.edu.pl

szkoły jest
subiektywizm i indywidualizm – jak pisał Ludwig von Mises: „Ekonomia (…) jest teorią ludzkiego
działania, ogólną nauką o niezmiennych
kategoriach działania i jego przebiegu we
wszystkich możliwych do pomyślenia warunkach, w jakich przychodzi człowiekowi
działać”. Dla przedstawicieli tego nurtu granice w ekonomii nie są tworem obiektywnych zjawisk czy materialnych czynników
(np. zasobów ropy naftowej na świecie), ale
przedsiębiorczej wiedzy człowieka. Dlatego, jak zauważa Jesús Huerta de Soto: „wynalezienie gaźnika podwajającego efektywność spalania paliwa w silniku ma ten
sam ekonomiczny skutek, co podwojenie
wszystkich fizycznych zasobów ropy naftowej”. Według tej szkoły przedsiębiorczość
jest kluczową siłą rozwoju gospodarczego,
a własność prywatna jest niezbędna dla
efektywnego wykorzystania zasobów.
Pod prąd
Czy Szkoła Austriacka jest dziś aktualna?
Odpowiedź na to pytanie wydaje się być
twierdząca, biorąc pod uwagę odmienne od
dominującego nurtu wyjaśnienie przyczyn

banku
centralnego, utrzymy wanie
systemu bankowego opartego
na systemie rezerw cząstkowych i sam pieniądz, którego
wartość jest dowolnie kształtowana
wolą władzy.
Przedstawiciele szkoły austriackiej cykliczność gospodarki tłumaczą polityką
państwa. Argumentują, że zwiększanie podaży pieniądza, które nie wynika
z mechanizmów rynkowych, może skutkować niewłaściwą alokacją zasobów i utrudnieniem procesów korygujących powstałe
zaburzenia. Uważają, że manipulowanie
podażą pieniądza niesie za sobą bardzo niekorzystne skutki dla gospodarki, nie powoduje ogólnego wzrostu dobrobytu, a jedynie
prowadzi do „zafałszowania” rzeczywistego
stanu gospodarki. Według L. von Misesa:
„poprzez prowadzenie inflacyjnej lub deflacyjnej polityki rząd nie zapewnia wzrostu zasobności wszystkich obywateli, nie
służy interesom całego narodu, ale jedynie
faworyzuje pewne grupy interesu kosztem
reszty społeczeństwa”.

rynkowej.
Boom może trwać dopóki w coraz większym
tempie rozwija się ekspansja kredytowa,
a dobiega końca, kiedy na rynek kredytów
przestają napływać kolejne kwoty środków
fiducjarnych. Jednak nawet gdyby inflacja
i ekspansja kredytowa nie miały końca, to
boom nie mógłby trwać w nieskończoność.
Napotkałby przeszkody uniemożliwiające
nieograniczoną ekspansję kredytu fiducjarnego. Spowodowałby „gorączkę” prowadzącą do katastrofy i załamania całego
systemu pieniężnego. Gdyby nie ekspansja
kredytowa, kryzysy gospodarcze byłyby
szczególnego rodzaju izolowanymi zdarzeniami, wynikającymi jedynie z nadzwyczajnych zjawisk fizycznych (np. trzęsienia
ziemi) lub społecznych (np. wojny). Nie
występowałyby regularnie i nie miałyby
takiego zasięgu geograficznego, jak to się
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Optymalizacja podatkowa
z wykorzystaniem funduszu
inwestycyjnego zamkniętego
Jednym z elementów planowania finansowego jest kwestia optymalizacji obciążeń
podatkowych. Może być ona wykorzystana jako swoistego rodzaju instrument,
pozwalający konkurować z dynamicznie rozwijającymi się rywalami rynkowymi.

W

spółcześnie prowadząc dziaprzypadku musiałyby zostać przeznaczone
miast nabywać akcje. Wobec powyższego
łalność gospodarczą musina podatek dochodowy.
do struktury optymalizacyjnej należy wymy zwracać uwagę na szereg
Tworząc strukturę grupy kapitałowej z wykorzystać taką spółkę osobową prawa hanczynników, które mają wpływ
korzystaniem FIZ należy mieć na uwadze
dlowego, która emituje akcje. Taką właśnie
na kondycję finansową przedsiębiorstwa.
przepisy dotyczące tworzenia portfela informą organizacyjno-prawną jest spółka
Każdy z właścicieli może zadać
komandytowo-akcyjna. W spółsobie pytanie: co tak naprawce tej – oprócz akcjonariusza
Fundusz inwestycyjny zamknięty jest zwolniony nieponoszącego odpowiedzialdę z punktu widzenia finansowego jest celem jego firmy?
z podatku dochodowego od osób prawnych. Nie ności za zobowiązania spółki
Może to być maksymalizacja
może on posiadać udziałów kapitałowych w spół- – występuje również kompleprzychodu, zysku netto czy też
mentariusz odpowiadający za
kach osobowych, może natomiast nabywać akcje.
wolne przepływy operacyjne.
zobowiązania bez ograniczenia.
Niezależnie od tego jednym
Spółki komandytowo-akcyjne
z elementów planowania finansowego jest
westycyjnego przez tego rodzaju fundusz.
w tym przypadku są tworzone w celu prokwestia optymalizacji obciążeń podatkoW tym zakresie istnieją pewne ograniwadzenia działalności operacyjnej. Gdy
wych. Może być ona wykorzystana jako
czenia, o których trzeba pamiętać zanim
podmiot działający (na przykład w branży
swoistego rodzaju instrument, pozwalający
zdecydujemy się na tę formę inwestycji.
budowlanej) chce wykorzystać tego typu
konkurować z dynamicznie rozwijającymi
Tego typu rozwiązanie z wykorzystaniem
strukturę, powinien on całą swoją działalsię rywalami rynkowymi. W niniejszym arFIZ jest skierowane raczej do większych
ność skupić na utworzonych to tego celu
tykule skoncentrowano się na strukturach
przedsiębiorców ze względu na dość wysospółkach komandytowo-akcyjnych.
kapitałowych opartych o fundusze inwekie koszty administracyjne. Zatem należy
Trzeba zwrócić szczególną uwagę na to, że
stycyjne zamknięte, dzięki którym możliwe
przeanalizować, czy koszt utrzymania FIZ
spółka komandytowo-akcyjna jako spółka
jest osiągnięcie korzyści na płaszczyźnie
będzie niższy od ewentualnego podatku
osobowa nie jest płatnikiem podatku dopodatkowej. Zastosowanie tego typu strukdochodowego, który byłby płacony gdyby
chodowego od osób prawnych, dlatego jej
tur staję się ostatnio bardzo popularne; wydziałalność prowadzona była w tradycyjnej
wykorzystanie w strukturze grupy kapitałokorzystywane jest ono przez przedsiębiorformie.
wej wydaje się szczególnie cenne. Ze wzglęców prowadzących różnorodną działalność
Planując strukturę przyszłej grupy kapitadu na ograniczenia dotyczące funduszu
gospodarczą.
łowej warto zastanowić się, czy nie włączyć
inwestycyjnego zamkniętego, które okredo niej zagranicznego funduszu inwestycyjślają, że udział FIZ w jednym podmiocie
Czym jest FIZ?
nego. W tym miejscu w szczególności warnie może wynosić łącznie więcej niż 20%
Fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ)
to zwrócić uwagę na fundusze działające
wartości aktywów FIZ, należy utworzyć kilto osoba prawna, która działa w oparciu
w oparciu o prawo luksemburskie czy
ka spółek komandytowo-akcyjnych (minio ustawę o funduszach inwestycyjnych.
cypryjskie. W wielu przypadkach mogą
mum pięć). W strukturze tej FIZ obejmuje
Jednostkę tę tworzy, a następnie zarządza
przynieść one jeszcze bardziej wymierne
akcje emitowane przez poszczególne spółki
nią i reprezentuje Towarzystwo Fundukorzyści. FIZ utworzony w oparciu o polcelowe, a komplementariuszem staje się
szy Inwestycyjnych (TFI). Na utworzenie
ską ustawę o funduszach inwestycyjnych
specjalnie powołana do życia spółka z ografunduszu inwestycyjnego zamkniętego
pozwala na odsunięcie w czasie płatności
niczoną odpowiedzialnością. Jak wspowymagana jest zgoda Komisji Nadzoru Fipodatku aż do chwili wypłaty zysku i dopiemniano wyżej – komplementariusz ponosi
nansowego (KNF). W tym miejscu należy
ro w tym momencie pojawia się obciążenie
odpowiedzialność za zobowiązania spółki
zwrócić uwagę na kwestię podatkową, alpodatkowe. W krajach, o których wspobez ograniczeń, dlatego spółka z ogranibowiem to właśnie ona czyni FIZ niejako
mniano powyżej, tego właśnie podatku moczoną odpowiedzialnością, która stanie się
narzędziem do osiągnięcia zamierzonego
żemy w ogóle nie zapłacić, bądź może on
komplementariuszem w każdej docelowo
celu. Regulacje dotyczące podatku dochobyć dużo niższy.
utworzonej spółce komandytowo-akcyjnej
dowego od osób prawnych zwalniają FIZ
powinna mieć stosunkowo niski kapitał zaz podatku dochodowego. Jak można zaJaka struktura grupy?
kładowy (najlepiej najniższy), aby ogranipewne w tym miejscu się domyślać, funduJak już wcześniej zwrócono uwagę, fundusz
czyć potencjalną odpowiedzialność.
sze te mogą przeznaczyć całość zysków na
inwestycyjny zamknięty jest zwolniony
W takiej strukturze działalność operacyjdalsze inwestycje, bez pomniejszania ich
z podatku dochodowego od osób prawnych.
na prowadzona przez spółki komandyo należny podatek. Istnieje możliwość
Nie może on posiadać udziałów kapitałotowo-akcyjne nie jest opodatkowana poreinwestowania zysków, które w innym
wych w spółkach osobowych, może natodatkiem dochodowym od osób prawnych,

Chociaż koszty administracyjne związane z FIZ są czasami
wysokie to i tak mogą być one niższe niż ewentualny podatek dochodowy, który przedsiębiorca musiałby zapłacić
w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.
a przychody osiągane są bezpośrednio
przez wspólników spółki komandytowoakcyjnej. W tym przypadku jednym ze
wspólników (akcjonariuszy i komplementariuszy) spółki komandytowo-akcyjnej jest
FIZ, który zwolniony jest z podatku dochodowego od osób prawnych. Jak łatwo zapewne zauważyć dochody, które przypadają ostatecznie FIZ nie są opodatkowane ani
na poziomie spółki komandytowo-akcyjnej
jako spółki osobowej, ani na poziomie FIZ,
który podlega przedmiotowemu zwolnieniu
od opodatkowania na mocy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Na samej górze grupy kapitałowej znajduje
się inwestor, który jest uczestnikiem FIZ
i to właśnie on wykorzystuje powyższą
strukturę optymalizacyjną. To on prowadząc działalność gospodarczą chce osiągnąć
jak największe korzyści. Nabywając certyfi-

katy funduszu ponosi pewien koszt – jego
prawdziwym dochodem jest różnica między
tym co zapłacił w momencie nabycia certyfikatów, a tym co uzyskał z ich zbycia lub
umorzenia. Dopiero od tego ostatecznego
dochodu będzie musiał zapłacić podatek.
Jak można zauważyć, inwestor dzięki zastosowaniu takiej złożonej struktury może
reinwestować środki w grupie bez ponoszenia obciążeń podatkowych, gdyż podatek
zapłaci dopiero w momencie zakończenia
realizacji inwestycji. Tego rodzaju struktura wydaję się idealnym rozwiązaniem dla
przedsiębiorców planujących długookresowe inwestycje.

przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Współcześnie coraz częściej wykorzystuje się optymalizację podatkową, aby móc
odnieść większe korzyści z zainwestowanych środków. Prawidłowo skonstruowana
struktura optymalizacyjna z wykorzystaniem FIZ może bardzo korzystnie wpłynąć
na sytuację finansową przedsiębiorstwa.
Jej opracowanie warto powierzyć podmiotom doświadczonym w tym zakresie. Przygotowanie takiej struktury wiąże się często
z licznymi przekształceniami. Zawsze należy wziąć pod uwagę skalę prowadzenia
działalności gospodarczej, a w szczególności wysokość dochodu, który podlega opodatkowaniu. Chociaż koszty administracyjne związane z FIZ są czasami wysokie to
i tak mogą być one niższe niż ewentualny
podatek dochodowy, który przedsiębiorca
musiałby zapłacić w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podsumowanie
Podsumowując niniejszy artykuł należy
stwierdzić, iż obciążenie podatkowe jest
czynnikiem mającym ogromne znaczenie

Szymon Okoń
okonszymon@gmail.com
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STUDENT POTRAFI

INTERPRETING IN THE EUROPEAN
UNION AS THE REFLECION OF THE
MULTILINGUALISM CONCEPT
The idea of interpreting in the European Union derives from the Multilingualism
concept, which basically means that all Community languages are equally
significant and all parliamentary documents are rendered into all the official
languages of the EU.

T

here are a great many ways of
practicing the profession of translator. Those, who are up to date
with general knowledge, demonstrate a very good grasp of current affairs
and have linguistic creativity as well as
a great command of Polish language and
other language(s), recognized as the official language(s) of the European Union,
may find the occupation of ACI (Auxiliary
Conference Interpreter) gripping and challenging.
First and foremost, it is necessary to differ
translation from interpreting. While translators deal with written words, the interpreters struggle with speeches. Both, however,
have to meet a challenge of conveying not
only words but also concepts. Sadly, it is
said, that interpreters are born, not made.
It means that there is a certain blend of
skills, abilities and aptitudes, required to
practice that profession. The apprentice interpreter should, therefore, have complete
mastery of the target language and in-depth
knowledge of the source language. About

26 percent of interpreters are self-employed,
however there are innumerable prospects
of employment in the country as well as
abroad in UN or EU institutions.
THE IDEA OF THE MULTILINGUALISM CONCEPT
It is worth mentioning that the idea of interpreting in the European Union derives
from the Multilingualism concept, which

bates in their own language, which is the
irrefutable right expressed in the Parliaments` Rules of Procedure as well as in the
Treaty provisions. To realize that concept,
the interpreters are needed to provide their
services, ensuring that the meetings proceeds fluently as if everybody present were
speaking the same language.
There is the particular department in the
EU responsible for interpreting called The

It is necessary to differ translation from interpreting. While
translators deal with written words, the interpreters struggle with speeches. Simultaneous interpreters should be so familiar with a subject that they are able to anticipate the end
of the speaker’s sentence.
basically means that all Community languages are equally significant and all parliamentary documents are rendered into all
the official languages of the EU. Moreover,
all EU citizens must have a possibility to
refer to legislation directly in their mother
tongue and may stand for election to the
European Parliament, speaking and
following de-

European Parliament’s Directorate-General for Interpretation and Conferences. It
engages approximately 430 staff interpreters and about 2500 freelance interpreters,
also known as Auxiliary Conference Interpreters, who are called on regularly, depending on the current needs. The interpreters
are primarily needed for plenary sittings,
meetings of EP committees, parliamentary delegations, joint parliamentary assemblies, political groups. Their attendance is
also crucial at the press conferences and
the meetings of Parliament’s governing bodies. The interpreters are translating both
into and from their mother language, providing consecutive and simultaneous interpretation. Consecutive interpreting begins
only after the speaker has verbalized a group of words or sentences. The interpreters
almost always take notes while listening to
the speakers, so they must develop some
type of note-taking or shorthand system.
With the passing of time, they barely use
whole words and phrases and work out their
own system of symbols and acronyms. This
form of interpreting is used most often for
person-to-person communication, during
which the interpreter is positioned near
both parties. Simultaneous interpreting
requires to listen and speak at the same
time someone is speaking. That mode of
interpreting consists in the ‘minus one me-
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thod’. When the first sentence is heard in
the headphones, the interpreter is staying
silent. During listening to the second one,
the interpreter is keeping it in mind, rendering the first one into the target language.
This form of interpreting requires having
rooms specially equipped with soundproof
booths and electronic equipment for sound
amplification, transmission and recording.
Ideally, simultaneous interpreters should
be so familiar with a subject that they are
able to anticipate the end of the speaker’s
sentence. Because they need a high degree
of concentration, simultaneous interpreters work in pairs, with each interpreting
for 20-minute to 30-minute periods. We
may note in passing that the number of hours worked per day by the interpreter in the
EU institution cannot exceed four.
ENGLISH IS EASY AND EVERYBODY KNOWS IT? NOT NECESARILLY
The number of possible language combinations amounts to 506, however it is
a challenge to always find someone who
is able to render from the particular source
language to the target language. Therefore,
the European Parliament has introduced
the system of relay translation, which as
a rule consists in interpreting into the most
widely used language (English, French,
German etc.) in the first place and from
there into the minor one. It is believed that
English is the most difficult language to
interpret, as every speaker claims to have
a good command of it. As a result, various
kinds of English language lately came into
existence: Greek English, Chinese English,
Spanish English, just to name a few. It is
universally applied practice to ‘hand over’
such speaker to the Polish booth, as native
English interpreters refuse to make that effort, asserting that we (Polish interpreters)
have a genuine talent to decode different
accents. Notwithstanding, I would be far
from accepting such explanation.
A variable number of freelance interpreters
work each day alongside staff interpreters.
There is no nationality requirement and
all languages may be considered, however
the languages of the member states which
joined the EU in 2004 are preferred by the
EU institutions. Moreover, languages like
Arabic, Chinese, Japanese and Russian are
currently in great demand.
Accreditation as a freelance interpreter is

and a postgraduate qualification in conference interpreting or
a recognized university degree in any subject and have documented experience in
consecutive and simultaneous conference
interpreting. In Poland there is no recognized university, offering undergraduate
or graduate studies in conference interpreting. In practice it means that a candidate
must obtain a postgraduate qualification in
the subject. Such educational offer is now
proposed by the University of Warsaw, Jagiellonian University in Cracow and Adam
Mickiewicz University in Poznan. Regarding the third prerequisite, it is almost
impossible to gain enough professional
experience to satisfy the panel (examination board).

BECOMING A FREELANCE INTERPRETER
The first step to become a freelance interpreter is completing the on-line application
form as well as sending a copy of the resume and relevant diplomas. Then, a candidate is notified that the application has
been accepted and he/she is being invited
for the test or a language profile of a candidate is interesting but not a priority. The
candidate will therefore not be invited to
a test in the near future. However, the application will remain on file, so there is no
need to re-apply. There is also a possibility that language profile is not in line with
the requirements of the EU
institutions. Consequently
If you are not persistent and diligent eno- such application has not been
ugh, there will be no school that can give accepted. One should also
you a ticket to the European Union`s booth. note that the participation in
a test is upon invitation only.
At
the
test,
the
candidate will be asked to
acquired by passing an inter-institutional
interpret
speeches
in both consecutive and
interpreting test. To be eligible for such
simultaneous
modes
of interpreting. About
a test, one must hold a recognized univer6 minutes are put aside for consecutive insity degree in conference interpreting or
terpreting and 10 minutes for simultaneous
a recognized university degree in any subject

from active to
passive language(s) in
accordance with the language profile a candidate is offering. One should bear in mind
that the interpreter provides translation
into the active language. Passive language
is, on the other hand, the one out of which
the interpreter is capable of interpreting
professionally. At least one of the speeches
on the test concerns an EU-related topic.
In addition, the candidate will be asked questions on the European Union and its institutions. If he/she is successful, the name
and contact details will be available in the
joint EU database of accredited freelance
interpreters. A freelance whose name is on
the list may work not only for DG Interpretation but also the interpreting services of
the European Parliament and the European
Court of Justice. There are currently about
3000 names in the database. The panel may
also state that despite being unsuccessful,
the candidate has a potential and should
re-apply for the test in the future.
Many people believe that to be an interpreter, one should be a graduate in foreign
language studies. Nothing could be further
from the truth. Most of the people, applying for the test, graduated from faculty of
law, economics or management. Having
a good command of foreign language, in
fact, has nothing to do with being a successful interpreter. What is more, it is desirable
to have a general knowledge, which may be
provided by educational programs introduced on the aforementioned faculties. However, above all, the most important part
of approaching the ideal is self-practice. If
you are not persistent and diligent enough,
there will be no school that can give you
a ticket to the European Union’s booth.
Paula Szewczyk
paula.maria.szewczyk@gmail.com
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Liczby Fibonacciego – magia czy
samospełniająca się przepowiednia?
Natura rządzi się pewnymi niezmiennymi prawami, bowiem wszelkie procesy
w niej występujące zachodzą nieprzypadkowo. Jak odkryli naukowcy, przydatny
do ich zdefiniowania okazał się ciąg Fibonacciego, będący ciągiem liczb naturalnych określonych pewnym wzorem.

M

atematyczne odkrycie Fibonacciego może być przydatne
także w innych dziedzinach,
wśród których znalazły się
teorie dotyczące rynków inwestycyjnych.
Efektem tego jest fakt, iż inwestorzy analizując rynki odwołują się do teorii inspirowanych prawami natury.
Historia i właściwości
Twórcą owego ciągu liczb jest włoski uczony i wynalazca Leonard z Pizy, zwany Fibonaccim. Przeprowadził on liczne doświadczenia, z których wnioski zawarł w swoim
słynnym trzynastowiecznym traktacie
Liber Abaci. W sposób matematyczny ujął
w nim problem dotyczący rozmnażania
królików w stadzie. Przedmiotem badania
było obliczenie ile par królików urodzi się
w ciągu roku poczynając od procesu rozmnażania pierwszej. Przy pewnych założeniach poczynionych przez Fibonacciego
otrzymał on pewien ciąg liczb odzwierciedlający system badanego procesu: 1, 2, 3, 5,
8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377.
Ciąg Fibonacciego ma szereg ciekawych
właściwości i wykazuje niemal stałe relacje
pomiędzy swoimi elementami. Szczególnie
istotną rolę odgrywają trzy podstawowe
własności tego ciągu. Pierwsza z nich polega na tym, iż każda liczba ciągu począwszy
od trzeciej jest sumą dwóch bezpośrednio
ją poprzedzających liczb.

Drugą istotną cechą jest to, że w wyniku
podzielenia każdej z liczb ciągu przez jej
poprzednik otrzymuje się iloraz oscylujący
wokół 1,618. W miarę zwiększania się liczb
zmniejszają się odchylenia od tej wartości.
Odwrotnością 1,618 jest 0,618, dlatego też
współczynnik każdej liczby ciągu podzielony przez liczbę następną wynosi około
0,618. Proporcja 1,618 do 1 (lub 0,618 do
1), jest znana od stuleci jako boska proporcja czy inaczej złoty podział, w algebrze
zapisywany na ogół grecką literą phi. Średniowieczny matematyk Paciali nazywał ją
boską proporcją, zaś Kupler - klejnotem geometrii. Trzecia cecha ciągu polega na tym,
iż pomiędzy każdymi dwiema liczbami oddzielonymi jedną liczbą występuje proporcja 2,618 oraz jej odwrotność, czyli 0,382.
W ten sam sposób można wyznaczać relacje pomiędzy bardziej oddalonymi od
siebie liczbami. Na przykład dla liczb oddzielonych o trzy pozycje współczynniki
wynoszą 4,236 i 0,236; liczby oddalone
o cztery pozycje łączą proporcje wyrażone
współczynnikiem 6,853 oraz jego odwrotnością 0,146 itd.
Z pozoru ciąg ten wydaje się być interesujący wyłącznie dla matematyków i hodowców królików, jednak naukowcy odkryli, iż
ciąg Fibonacciego występuje jako wymiar
obiektów przyrody i charakteryzuje go silny
związek z doskonałością budowy natury.
Ewolucja teorii
Z upły wem wieków teoria Fibonacciego znalazła zastosowanie
w różnorodnych aspektach natury. Liczby Fibonacciego jak
i współczynniki, które wynikają z wzajemnego stosunku liczb
w ciągu, występują na przykład w strukturze ludzkiego
ciała. Z tułowia wyrasta pięć
części: dwie ręce, dwie nogi
i głowa, każda z rąk i nóg ma pięć
palców; głowa ma trzy wypustki
(dwoje uszu i nos), trzy otwory
(dwoje oczu i usta). Istoty ludzkie
obdarzone są również pięcioma
zmysłami. Statystycznie
u większości

ludzi przeciętna wysokość do pępka stanowi 0,618 ich łącznej wysokości i pozostaje
tym samym w „boskiej proporcji”. Podobnie
wysokość głowy do górnej części tułowia
oraz kolana względem reszty dolnej części
tułowia. Wewnątrz ludzkiego ciała można
również odnaleźć spirale logarytmiczne.
Licznie występują w mięśniu sercowym lewej komory, a ich kształt ma również ucho
środkowe. Również w cząsteczkach DNA
zakodowane są współczynniki i liczby Fibonacciego.
Ciąg Fibonacciego wyznacza złote proporcje w świecie roślin i zwierząt. Róże kalafiorów układają się w kształt spiral. Jeśli
policzymy liczbę spirali skręcanych w lewo
i prawo, zauważymy iż są to kolejne liczby
ciągu Fibonacciego.
Ciąg Fibonacciego był stosowany przez niektórych kompozytorów do proporcjonalnego rozkładania rytmu. Uważa się również,
że liczby Fibonacciego są proporcjami części skrzypiec budowanych przez Antonio
Stradivariusa. Ze złotych proporcji liczb
Fibonacciego korzystał również w swoich
dziełach Leonardo da Vinci.
Istnieje również wiele opracowań dowodzących, że złote proporcje stosowano
regularnie od wieków w celu uzyskania
harmonijnej perspektywy w ważnych budowlach. Proporcje te wykorzystano na
przykład podczas wznoszenia piramidy
Cheopsa w Gizie i Partenonu w Grecji. Stosowano je również w projektowaniu katedr
wznoszonych w stylu gotyckim. Jak można sądzić, istnieje pewna fundamentalna
zbieżność między pewnymi matematycznymi strukturami a naszym estetycznym
upodobaniem do pewnych kształtów.
Biorąc pod uwagę powyższe przykłady możemy stwierdzić, iż ciąg liczb Fibonacciego
jest nierozłącznie związany z rozwojem
dynamicznych systemów. Ponieważ zbiorowość zalicza się do takich systemów,
a rynki finansowe możemy określić jako
wypadkową zachowań zbiorowości, także
i tu powinien występować ciąg liczb Fibonacciego. Jest on potężnym narzędziem
pozwalającym prognozować wielkość oraz
czas trwania ruchów cenowych i korzysta
z niego wielu analityków rynków finansowych. Fundamentem dla nowatorskich metod analitycznych jest szerokie spektrum
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współczynników Fibonacciego. W zbiorze
współczynników stosowanych przez analityków i traderów szczególne miejsce zajmuje PHI (1,618) i phi (0,618). Pozostałe powstają poprzez przeprowadzenie prostych
obliczeń algebraicznych na powyższych
wartościach lub wywodzą się bezpośrednio
z ciągu liczb Fibonacciego.
Ujęcie praktyczne
Za pioniera zastosowania liczb Fibonacciego w analizie rynków uznaje się Ralpha
Nelsona Elliotta, który jak sam twierdził
zdał sobie sprawę, iż podstawą jego odkryć
było Prawo Natury znane już ludziom projektującym wielką piramidę w Gizie. Elliott
dostrzegł znaczenie ciągu liczb Fibonacciego i bazując na swoich doświadczeniach
uznał liczbę 144 jako najważniejszą
w owym ciągu. Jej praktyczne znaczenie
według Elliotta wynikało z obserwacji, iż
w pełnym cyklu akcji liczba fal najniższego
stopnia wynosi właśnie 144.
Teoria Elliota zakłada, że rynki zwykle
poruszają się cyklicznie w schemacie 5 fal
rosnących, a następnie 3 spadkowych na
przemian rosnąc i spadając w pierwszej
piątce oraz na odwrót w trójce spadkowej
(fale 1-2-3-4-5 oraz ABC). Zarówno liczba
fal wzrostowych, spadkowych jak i liczba
wszystkich fal w cyklu może być opisana
liczbami Fibonacciego. Dzięki tym liczbom
jak i współczynnikom z nich powstałych,
posługujący się teorią Elliotta mogą prognozować zasięg fal, czas trwania oraz
ewentualne poziomy wsparcia i oporu,
które są potencjalnymi momentami wejścia czy wyjścia z rynku.
Również wielu współczesnych traderów jak
Jim Keane, Robert Miner czy Bryce Gilmore stosuje współczynniki Fibonacciego
w swoich metodach inwestycyjnych. Gilmore wraz z Larrym Pesavento są pierwszymi
traderami, którzy zaczęli eksperymentować z uzyskiwaniem współczynników
na bazie Phi (1,618) i phi (0,618), ponadto
wprowadzili do świata analiz i tradingu takie współczynniki jak 0,786 i 1,272.
Dla stosujących wskaźniki Fibonacciego
w swoich analizach inspiracją są same wykresy, na których widzą oni wiele symptomatycznych i powtarzających się bezustannie scenariuszy rynkowych. Stosując
odpowiednią technikę są oni w stanie wyznaczyć poziomy cenowe, które nie są obojętne dla cen płynnych walorów.
Garść Praktyki
Istotność poziomów Fibonacciego możemy zobaczyć na Wykresie 1, który obrazuje
zachowanie się kursu USD/CHF. Korekta
impulsu z początku lutego 2010 osiągnęła
poziom 61,8% całego impulsu przy kursie
1,0607 i od tego momentu rynek zaczął
zwyżkować. Poziom ten okazał się silnym
wsparciem i świetną okazją do zawarcia
transakcji.
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Wykres 1. Geometria Fibonacciego na wykresie kursu USD/CHF

Źródło: X-Trader, Opracowanie własne
Oczywiście pomiar dokonany na wykresie
jest najprostszym zastosowaniem współczynników Fibonacciego w analizowaniu
rynków. W oparciu o te współczynniki
buduje się złożone strategie inwestycyjne
służące określaniu punktów zwrotnych
na rynku i dokonywaniu w tych miejscach
transakcji.
Należy pamiętać, iż każdy rynek ma swoją
specyfikę, którą każdy inwestor musi poznać poprzez dokonywanie wielu pomiarów
i analiz. Poznanie charakterystyki rynku
przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi
wykorzystujących współczynniki Fibonacciego, pozwala osiągnąć jak najdoskonalszą
harmonię z rynkiem, a tym samym możliwość maksymalizowania wyników inwestycyjnych.
Cena i czas
Wszystkie wspomniane powyżej teorie
i koncepcje stanowią swoistą próbę wykorzystania liczb Fibonacciego do stworzenia
metody prognozowania zachowań rynku
i zawierania na jej podstawie transakcji.
Większość metod łączy w sobie aspekt
ceny i czasu. Wielu inwestorów stosuje
liczby Fibonacciego do określania czasu,
w jakim dokona się zmiana trendu, czyli
czasu trwania ruchu cenowego. Podstawą
analizy czasu jest ciąg Fibonacciego, ale
metoda ta ma swoje ograniczenie i można
ją stosować jedynie jako środek pomocniczy w stosunku do zasady działania fal.
Muszą oni pamiętać, iż należy nieustannie
oceniać bieżącą sytuację rynkową jednocześnie aktualizując i dopasowując do niej
swoje prognozy.
Porządek świata
Teoria Fibonacciego do pewnego stopnia
jest samosprawdzającą się przepowiednią,
ponieważ wielu inwestorów niezależnie od
wartości ich portfela stosuje ją z pozytywnymi wynikami. Wiąże się to z przeświadczeniem o tym, iż w świecie istnieje swoisty
porządek. Ludzie chcąc zrozumieć zasady
działania rynku starają się odnaleźć jakąś

ukrytą strukturę. Wierzą oni oczywiście,
iż odkrycie owej struktury umożliwi prognozowanie zachowań rynku. Jest to jak
najbardziej zgodne z powszechną potrzebą posiadania racji i kontrolowania rynku.
Człowiek poszukuje nieświadomie boskiej
proporcji, ponieważ jest zgodna z jego naturą i daje mu ona poczucie komfortu.
Analizę Fibonacciego można stosować
wyłącznie we właściwym kontekście i po
właściwym przygotowaniu, traktując ją
jedynie jako część ogólnej strategii. Sprawia to, iż wykorzystanie współczynników
Fibonacciego w analizach jest bardzo subiektywne i może prowadzić inwestorów do
zupełnie innych wyników analiz.
Liczby Fibonacciego nie mogą oczywiście
być jedyną stosowaną metodą, aczkolwiek
jako prawa natury w naszym rozumowaniu powinny być wiodące. Uważam więc,
że powinny być uwzględniane w każdej poważnej analizie rynku.
Gra w kości?
Jak wiemy, oprócz metod matematycznych
w inwestowaniu niemałą rolę grają różne
emocje m. in. strach i chciwość. Mimo tego,
iż każde z tych uczuć wyraża się u jednostek w różnym stopniu to ich przeciętna
w przypadku tłumu znajduje matematyczny wyraz w pewnych relacjach, które są
ujawniane na rynkach.
Schematyczne, a wręcz harmoniczne zachowania się rynków, występowanie pewnych powtarzających się zależności w naturze, jak i osiągnięciach cywilizacyjnych
jest niczym wszechobecna zasada nadająca kształt społecznemu wymiarowi życia
ludzkiego, skłaniająca do stwierdzenia
Einsteina, iż „Bóg nie gra w kości”.

Bartosz Białkowski
Analityk Domu Maklerskiego
X-Trade Brokers
bartosz.bialkowski@xtb.pl
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Gospodarka Polski w IV Kwartale 2009
Miniony rok 2009 był okresem ciągłej walki ze spowolnieniem gospodarczym, które nie ominęło żadnego kraju – w tym również Polski. Mimo wszystko okazało się,
że rodzima gospodarka jest dobrze przygotowana do walki z kryzysem, a napływające dane z instytucji statystycznych zdają się potwierdzać powyższą hipotezę.
Wpływ globalnych zjawisk kryzysowych na sytuację Polski okazał się mniejszy niż
w innych krajach Unii Europejskiej, co powinno napawać optymizmem.
PKB
Według Głównego Urzędu Statystycznego Produkt Krajowy Brutto w całym roku
2009 był realnie wyższy niż w roku 2008
o 1,7% (w roku 2008 wzrost ten wyniósł
5,0%, w cenach stałych roku poprzedniego). Uwzględniając poszczególne kwartały,
w miesiącach styczeń-marzec ubiegłego
roku PKB wyrównany sezonowo wzrósł
realnie, w porównaniu do kwartału poprzedniego, o 0,1% (+1,5% r/r). W kolejnych kwartałach było to (odpowiednio):
0,5% (+1,3% r/r) oraz w III kwartale 2009:
0,5% (+1,0% r/r). W takim samym tempie wzrosła wartość dodana brutto w całej gospodarce narodowej dla roku 2009
– o 1,7% w porównaniu z 2008 r. Sektorem, w którym wartość dodana spadła,
był przemysł, gdzie obniżyła się o 1,1%
w porównaniu z 2008 r. Według Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH zjawisko wzrostu PKB w IV kwartale należy

upatrywać w zakończeniu negatywnego
oddziaływania czynników cyklicznych.
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA
Dane wstępne płynące z GUS-u wskazują
na spadek produkcji sprzedanej przemysłu
w listopadzie 2009 r. o 3,2% (w porównaniu
z miesiącem poprzednim), a w grudniu –
o 5,4%. W całym ubiegłym roku produkcja sprzedana przemysłu była niższa niż
w roku 2008 o 3,2%. Pozytywną daną jest
to, że powyższy wskaźnik wzrósł w grudniu 2009 r. (w porównaniu do grudnia
2008 r.) o 7,4%.
BEZROBOCIE
Stopa bezrobocia w końcu września ubiegłego roku wyniosła 10,9% cywilnej ludności aktywnej zawodowo. W I kwartale
wskaźnik ten wyniósł 11,1%, a w II kwartale – 10,6%. W październiku 2009 r. stopa
bezrobocia rejestrowanego wyniosła 11,1%,

Tabela 1. Inflacja w miesiącach lipiec - grudzień 2009 r.

Data

CPI

po wyłączeniu cen
administrowanych

po wyłączeniu cen
najbardziej
zmiennych

po wyłączeniu cen
żywności
i energii

15% średnia
obcięta

zmiany do analogicznego miesiąca poprzedniego roku (w %)
07/2009

3,6

2,9

4,0

2,9

3,6

08/2009

3,7

3,1

3,9

2,9

3,7

09/2009

3,4

2,7

3,8

2,9

3,6

10/2009

3,1

2,5

3,8

2,9

3,4

11/2009

3,3

2,9

3,6

2,8

3,5

12/2009

3,5

3,0

3,5

2,6

3,4

zmiany do poprzedniego miesiąca (w %)
07/2009

0,1

0,1

0,4

0,4

0,2

08/2009

-0,4

-0,5

0,1

0

0,1

09/2009

0

0

0,3

0,2

0,1

10/2009

0,1

0,1

0,3

0,2

0,1

11/2009

0,3

0,3

0,3

0

0,1

12/2009

0

-0,1

0,5

-0,2

0

Źródło: dane GUS, obliczenia NBP

w listopadzie – 11,4% a w grudniu – 11,9%.
Tym samym grudzień 2009 r. był kolejnym
miesiącem, w którym odnotowano wzrost
liczby bezrobotnych zarówno w stosunku
do poprzedniego miesiąca, jak i analogicznego okresu roku poprzedniego (stopa
bezrobocia wyniosła wtedy 9,5%). Jest to
spowodowane tym, że w grudniu ub. roku
urzędy pracy dysponowały mniejszą liczbą
ofert pracy niż w listopadzie.
HANDEL ZAGRANICZNY
Październik 2009 roku przyniósł spadek
zarówno importu, jak i eksportu. Import,
w porównaniu do października 2008 r.
spadł aż o 21,7%. Był on głębszy niż po stronie eksportu, który zmniejszył się o 17,6%
w tym samym okresie. W listopadzie 2009
roku spadek importu r/r wyniósł 11,9%.
Można było zauważyć wyraźne ożywienie
w polskim eksporcie – jego wartość okazała się o ok. 850 mln EUR wyższa od jego
wartości średniomiesięcznej po 10 miesiącach ub. roku. W porównaniu z listopadem
roku 2008 spadł jedynie o 0,1%. Załamanie zarówno po stronie importu, jak i eksportu, okazało się znacznie łagodniejsze.
BUDŻET I ZADŁUŻENIE
Według szacunkowych danych o wykonaniu budżetu państwa za okres styczeń
– listopad 2009 r. dochody osiągnęły poziom 91,9%, a wydatki – 91,7%. Wśród wydatków obsługa długu krajowego była na
poziomie wykonania wynoszącym 98,3%,
dotacje dla funduszu emerytalno – rentowego na poziomie 91%, natomiast dotacje
dla funduszu ubezpieczeń społecznych
osiągnęły już poziom wykonania wynoszący 100%. Źródła finansowania deficytu zostały wykorzystane w następujących proporcjach: finansowanie krajowe – 80,3%
wykonania, a finansowanie zagraniczne –
110,3%. Oprócz samych danych, szerokim
echem odbiła się prezentacja „Planu rozwoju i konsolidacji finansów 2010 – 2011”.
Składa się on z reguły wydatkowej oraz reguły budżetowej. Pierwsza z nich zakłada,
że wzrost wydatków niesztywnych nie będzie rósł w tempie szybszym niż 1% + poziom inflacji. Docelowo wydatki publiczne
nie mogą wynosić więcej niż 40% PKB,
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Tabela 2. Średnioważone kursy walut obcych w poszczególnych kwartałach 2009 r.
I kwartał

II kwartał

III kwartał

IVkwartał

Dolar amerykański

1 USD

3,4420

3,2651

2,9391

2,8273

Euro

1 EUR

4,4903

4,4456

4,2004

4,1779

Źródło: dane NBP, opracowanie własne
a relacja długu publicznego do PKB – 3%.
Reguła budżetowa zakłada natomiast,
że wydatki budżetowe będą rosły wolniej
niż rosła polska gospodarka w ciągu ostatnich 5-6 lat.
STOPY PROCENTOWE I INFLACJA
Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii w grudniu 2009 r. wyniosła
2,6%. Oznacza to spadek, w porównaniu
z listopadem 2009 r., o 0,2%. Szczegółowe dane o inflacji w miesiącach lipiec 2009 – grudzień 2009 przedstawia
Tabela 1. Warto dodać, że ekonomiści prognozowali średnią inflację bazową na średnim poziomie 2,6 proc. w grudniu. Szacunki ekspertów mieściły się w przedziale
2,4 proc. do 2,7 proc. przy średniej na poziomie 2,57 proc. Rada Polityki Pieniężnej
zebrała się w dniach 25-26 stycznia już
w częściowo zmienionym składzie (na
kadencję 2010 – 2016 dołączyli: Andrzej
Bratkowski, Elżbieta Chojna-Duch, Jerzy Hausner, Andrzej Rzońca oraz Jan
Winiecki). Wynikiem posiedzenia była

decyzja o utrzymaniu stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie:
stopa referencyjna nadal wynosi 3,50%
w skali rocznej. Brak zmiany w stopach
procentowych Rada tłumaczy tym, że:
„[...] w najbliższych miesiącach inflacja
będzie obniżana przez ujemne efekty bazy
związane z silnym wzrostem cen administrowanych i cen żywności na początku
2009 r.”. Ponadto komunikat RPP podaje,
że: „w dalszym ciągu zmniejsza się akcja
kredytowa w sektorze przedsiębiorstw
oraz utrzymuje się wyraźnie niższy niż
w ostatnich latach wzrost kredytów dla
sektora gospodarstw domowych”.
WALUTY
Kurs dolara amerykańskiego na koniec
października wyniósł 2,8595 zł, na koniec
listopada spadł do poziomu 2,7538 zł (spadek o 3,7%), a w grudniu wzrósł do 2,8503
zł (o 3,5%). W przypadku euro były to
wartości odpowiednio: 4,2430 zł, 4,1431
zł (-2,4%) oraz 4,1082 zł (-0,8%). Średnioważone kursy walut obcych w złotych
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liczone za poszczególne kwartały 2009
roku przedstawia Tabela 2. Dane wskazują na ciągłą aprecjację złotego w stosunku
do obydwu walut. Rok 2010 przyniesie
bardzo istotne informacje w kontekście
sytuacji polskiej złotówki. Wtedy powinny pojawić się pierwsze analizy dotyczące
długu publicznego Polski, powinniśmy też
poznać efekty polityki rządu dotyczącej
utrzymania omawianego zadłużenia na
zakładanym poziomie.
PODSUMOWANIE I PROGNOZY
Według Europejskiego Banku Odbudowy
i Rozwoju wzrost gospodarczy w Polsce
wyniesie w 2010 r. 2,3 proc., a w 2011 r.
przyspieszy do 3 proc. Tym samym wielu
ekonomistów twierdzi, że najgorsza fala
kryzysu jest już za nami. Jednak przewidywania na najbliższą przyszłość formułowane przez konsumentów oraz przedsiębiorców są mniej optymistyczne. Moim
zdaniem, zanim nastąpi widoczna poprawa w skali makroekonomicznej, należy
spodziewać się stabilizacji gospodarczej.
Olbrzymi wpływ będą odgrywały takie
czynniki jak popyt wewnętrzny oraz sytuacja gospodarcza krajów Unii Europejskiej, które są odbiorcami aż 90% wartości wszystkich towarów eksportowanych
przez Polskę.
Bartosz Strąkowski
bartosz.strakowski@skninwestor.com
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Głos Polski w Europejskim Banku
Centralnym
Po przystąpieniu Polski do strefy euro o wysokościach stóp procentowych w naszym kraju będzie decydować Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego
(EBC). Nie na każdym jej posiedzeniu prawo głosu będzie jednak posiadać nasz
przedstawiciel. Jaki zatem wpływ będzie mieć Polska na proces podejmowania
decyzji w Europejskim Banku Centralnym?

W

wyniku przyjęcia przez Polskę euro, Narodowy Bank
Polski stanie się integralną
częścią Eurosystemu. Bank
ten, mimo iż nie zostanie zlikwidowany, straci jednak prawo do prowadzenia
niezależnej polityki pieniężnej. Jego rola
ograniczać się będzie tylko do wykonywania zadań określonych przez superbank
centralny Wspólnoty Europejskiej. Prezes
NBP zostanie włączony w skład Rady Prezesów EBC i jedynie poprzez udział w głosowaniu będzie mógł wywierać wpływ na
kształt polityki pieniężnej Eurosystemu.
Rada Prezesów EBC (Rada Zarządzająca
EBC) jest bowiem najważniejszym organem decyzyjnym EBC (zob. Schemat 1).
Ustala główny kierunek polityki monetarnej prowadzonej w strefie euro, czyli m.in.
poziom stóp procentowych i wielkość rezerw minimalnych. Członkowie Rady Zarządzającej występują jako osoby niezależne.
Z roku na rok, wraz z przystępowaniem
kolejnych państw do strefy euro, powiększa się również grono osób w Radzie Prezesów (EBC). W ciągu ostatniego 10 – lecia
(1.01.1999 – 1.01.2009) liczba państw tworzących strefę euro zwiększyła się o 45%
(z 11 do 16 krajów). Obecnie Rada Prezesów EBC liczy aż 22 członków, tj. 6 członków zarządu EBC plus 16 prezesów NBC
(narodowych banków centralnych) Eurolandu.
Przed wprowadzeniem rotacyjnego sytemu głosowania
W istniejącym systemie głosowania obowiązuje zasada „jeden członek, jeden głos”.
O wyniku głosowania decyduje zwykła
większość głosów, z decydującym głosem
Prezesa EBC (w przypadku remisu). Znaczne rozszerzanie się strefy euro może jednak
zakłócić sprawne jego funkcjonowanie. Istnieje zagrożenie, że proces podejmowania
decyzji może stać się coraz bardziej złożony i czasochłonny. Co więcej przedstawiciele państw o dużym potencjale gospodarczym wyrazili obawy, że Rada Prezesów
EBC mogłaby zostać zdominowana przez

Tabela 1. Podział krajów na grupy w systemie rotacyjnym
Częstotliwość
głosowania

Kraje*

Grupa I

Grupa II

Grupa III

80%

57%

38%

Niemcy, Wielka
Brytania, Włochy,
Hiszpania

Holandia, Belgia,
Szwecja, Austria, Polska, Dania, Irlandia,
Grecja, Finlandia,
Portugalia, Czechy,
Rumunia, Luksemburg, Węgry
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przedstawicieli małych krajów.
Z tych powodów postanowiono przeprowadzić reformę systemu głosowania,
wprowadzając rotacje. Wdrożenie systemu rotacyjnego ma zapobiec sytuacji,
w której dana decyzja mogłaby zostać
przegłosowana przez państwa, które nie
reprezentują łącznie większości w strefie
euro (pod względem PKB).
Po wdrożeniu nowego
sytemu głosowania
Rotacyjny system głosowania miał zacząć
funkcjonować po przyjęciu euro przez Słowację (czyli od 1 stycznia 2009 r.). Ostatecznie jednak 18 grudnia 2008 r. Rada
Prezesów EBC podjęła decyzję, że zostanie
on wprowadzony, gdy liczba NBC w Eurolandzie przekroczy 18. Do tego czasu ma
być utrzymany istniejący system głosowania.
Gdy nowy system zacznie obowiązywać,
kraje UE zostaną podzielone na trzy grupy (zob. Tabela 1). O kryterium podziału
będzie decydować udział danego państwa
w PKB całej strefy euro i w zagregowanym
bilansie monetarnych instytucji finansowych Eurosystemu.
Decyzje dotyczące polityki pieniężnej nadal będą podejmowane przez 6 członków
zarządu i 15 prezesów NBC, ale przedstawiciele poszczególnych państw będą
głosowali rotacyjnie. Kraje, które wejdą
w skład pierwszej grupy będą posiadać zawsze 4 głosy. Oznacza to, że reprezentanci
czterech największych państw będą brali
udział w każdym głosowaniu. Pozostałe
kraje otrzymają 11 głosów.
Z informacji prasowych wynika, iż system rotacyjny był szeroko krytykowany
w chwili jego zatwierdzania. Wskazywano m.in., że wcale nie ogranicza kosztów
podejmowania decyzji, ponieważ wszyscy
prezesi NBC, bez względu na to czy posiadają prawo głosu, będą mogli brać udział
w posiedzeniach Rady Zarządzajacej.
Bez wątpienia pozytywnym aspektem nowego systemu głosowania jest to, iż znacznie wzmocni on pozycję Zarządu EBC, nie
zwiększając przy tym istotnie roli największych pod względem PKB krajów. Przy
założeniu, że członkowie Zarządu dbają

*przy założeniu, że strefa euro będzie liczyć 27 państw członkowskich
Źródło: Raport NBP, Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczpospolitej Polskiej w trzecim
etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, NBP, 2009, s. 159.

PREZESI NBC STREFY EURO

| 37

Tabela 2. Częstość głosowań członków poszczególnych grup rotacyjnych w zależności od liczebności strefy euro

Grupa I

Grupa II

Grupa III

*Na wykresie stary system zaznaczono kreskowanymi słupkami, a nowy – pełnymi.
Źródło: Raport NBP, Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczpospolitej Polskiej
w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, NBP, 2009, s. 159.
o dobro całej strefy euro uważam, że należy uznać to za główną zaletę tego systemu.
Konsekwencje dla Polski
W jakim stopniu Prezes NBP będzie mógł
wpływać na decyzje podejmowane w EBC?
W zależności od liczby państw członkowskich strefy euro, Prezes NBP będzie
mógł posiadać prawo głosu w 57% - 80%
posiedzeniach Rady Prezesów EBC
(zob. Wykres 1).
Zgodnie z prognozą przygotowaną w raporcie NBP, gdy strefa euro będzie liczyć
27 członków (zob. Tabela 1), to każdy kraj
z pięciu największych w UE będzie mógł
brać udział w 80% głosowań. Polska i inne
kraje, które wejdą w skład drugiej grupy
będą mogły uczestniczyć w 57% głosowań.
Z kolei najmniejsze kraje Eurosystemu
będą posiadały prawo głosu w 38% posiedzeń Rady Prezesów EBC.
Nasuwają się jednak pytania: Czy rotacyjny system głosowania będzie mieć poważne konsekwencje dla Polski? Czy w takim
razie nasz kraj powinien przystępować do
strefy euro i rezygnować z pełnej autono-

Schemat 1. Organy Europejskiego Banku Centralnego

RADA PREZESÓW
Słowacja, Słowenia,
Bułgaria, Litwa,
Łotwa, Estonia, Cypr,
Malta
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ZARZĄD
PREZES
WICEPREZES
POZOSTALI
CZŁONKOWIE

RADA GENERALNA
PREZESI NBC KRAJÓW NIENALEŻĄCYCH DO STREFY EURO

Źródło: Wierzba R., Europejski Bank Centralny, Twigger, Warszawa 2003, s. 50.

mii w prowadzeniu polityki pieniężnej?
Odpowiedź na nie wcale nie jest taka prosta. Nowy system głosowania może być
potraktowany jako kolejny argument na
rzecz przeciwników udziału Polski w Unii
Gospodarczej i Walutowej (UGiW). Eurosceptycy obawiają się, przede wszystkim,
utraty przez nasz kraj suwerenności w polityce monetarnej.
Jednak z analiz przeprowadzonych przez
NBP wynika, że rotacyjny system wcale nie
musi się okazać dla Polski zły. W marginalnym stopniu zmniejszy się bowiem rola
Prezesa NBP w kształtowaniu polityki monetarnej strefy euro. Według danych NBP:
„wpływ przedstawiciela naszego kraju na
decyzje EBC będzie nadal o ok. 40% większy niż by to wynikało z udziału Polski
w PKB strefy euro”. Co więcej, ewentualne
koszty z tytułu braku samodzielnej polityki
pieniężnej byłyby w przypadku polskiej gospodarki niższe, niż przeciętnie dla innych
krajów.
Poza tym należy pamiętać, że o ile samodzielna polityka NBP w zasadzie nie ma
wpływu na gospodarkę światową, to decyzje EBC określają procesy globalne.
Mam szczerą nadzieję, że pomimo rotacyjnego systemu głosowania, Polsce uda
się skutecznie oddziaływać na ostateczny
kształt polityki monetarnej Eurosystemu.
Uważam, że bardzo ważna będzie zdolność
do tworzenia koalicji w ramach Rady Prezesów EBC, poprzez umiejętność porozumienia się z innych prezesami. Dodatkową szansą na wzmocnienie pozycji Polski
w EBC może być również wybór przedstawiciela naszego kraju do składu Zarządu
EBC.
Dominika Brózda
dominika.brozda@gmail.com
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Obligacje islamskie świat, którego nie znałeś
Nakazy Proroka zdecydowały nie tylko o tym, w jakie dni można dokonywać
transakcji, a w jakie nie, czy też czym można handlować, lecz także przesądziły
poniekąd o samym kształcie papierów wartościowych, które są obiektem obrotu.

W

dzisiejszych czasach rozmowy dotyczące sytuacji
na rynkach finansowych
nieomal zawsze skłaniają się ku omawianiu tego, co dzieje się
w jednym z 3 obszarów: Azji Wschodniej,
Europie i Ameryce Północnej. Zrozumiałym jest, iż ze względu na zakres oddziaływań, jakim charakteryzują się tamtejsze
giełdy, poświęcana jest im znaczna część
uwagi specjalistów. Nie należy jednak zapominać o regionach, które nie pojawiają się
na okładkach poważnych ekonomicznych
czasopism, albowiem tam także mogą się
dziać ważne i interesujące wydarzenia.
Giełdy islamskie, bo o nich mowa, są niezwykle ciekawym obiektem obserwacji ze
względu na cały szereg wyróżniających je
czynników. Przede wszystkim, działają one
w oparciu o inne zasady uczestnictwa niż
wszystkie pozostałe giełdy. Jest to wynikiem specyficznego, wykształconego jedynie w tym obszarze systemu etycznego. Co
więcej, wszechogarniająca religia islamska
odcisnęła swoje piętno na pracy rynków finansowych całego Bliskiego Wschodu jak
i Maghrebu oraz krajów południowej
i południowo - wschodniej Azji. Mamy tu

na myśli coś, z czego nawet dosyć dobrze
orientujący się w światowym obrocie papierami wartościowymi człowiek nie zdaje sobie sprawy, jeśli dostatecznie szczegółowo
nie zagłębi się w gospodarkę regionu – czas.
Nie dość, iż kraje muzułmańskie pracują
w oparciu o swój własny kalendarz, to inaczej niż w Europie usytuowany jest także
weekend. W efekcie występują tu trudności
w podążaniu za trendami na rynku globalnym oraz ograniczona jest ich możliwość
wymiany z regionami, w których stosuje
się inny (standardowy) sposób mierzenia
czasu. Koran bardzo restrykcyjnie precyzuje także w co wolno inwestować, a w jakie
aktywa bogobojny muzułmanin nie może
pokładać swoich rezerw finansowych. Do
gałęzi zakazanych należą między innymi
branża alkoholowa, tytoniowa oraz… przedsiębiorstwa wytwarzające i przetwarzające
mięso wieprzowe.
W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej
funkcjonowaniu rynku instrumentów dłużnych, będącego częścią Saudyjskiej Giełdy
Papierów Wartościowych z siedzibą w Rijadzie, znanej w świecie jako TADAWUL.
Rzecz jasna i w tym względzie muzułmanie
nie mogli postąpić jak reszta świata...

Czym są Sukuk?
Tutejsze papiery dłużne są dosyć ciekawą konstrukcją. Przede wszystkim już na
wstępie zdziwienie budzi... całkowity brak
obligacji skarbu państwa, będących niemal
podstawą tej części rynku w całym nowoczesnym kapitalistycznym świecie. Rynek
Sukuk nie tylko jest źródłem kapitału dla
emitentów tego rodzaju papierów. Pozwala on także inwestorom na dywersyfikację
inwestycji i zapewnienie zabezpieczenia
finansowego dla ich portfolio wykorzystując narzędzia, które zapewniają bezpieczną
i okresową stopę zwrotu oraz charakteryzują się bardzo niskim ryzykiem. Specyfikacja
każdej „obligacji” jest wyraźnie określona
w prospekcie emisyjnym, gdy są one wydane. Istnieje wiele odmian Sukuk, które
mogą być dostosowane do szczególnych
potrzeb konkretnej instytucji, na przykład
Murabaha, Musharakah czy Ijarah Sukuk.
Patrząc na stopę zwrotu dowolnego Sukuk
mogło by się wydawać, iż nie jest on niczym
innym jak obligacją o zmiennym oprocentowaniu. Jest to jednak wrażenie kompletnie
mylne, bowiem konstrukcja tego papieru
wartościowego jest w istocie dużo bardziej
skomplikowana. Powodem tego jest islam-
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skie prawo, które oddziałuje także na rynek
finansowy. Koran wyraźnie zabrania „kupczenia czasem”, czyli naliczania procentu od lokat bądź pożyczek. Innymi słowy,
mieszkańcy krajów islamskich nie uznają
istnienia wartości pieniądza w czasie. Nie
występują zatem tak typowe dla zachodniej
cywilizacji papiery dłużne, a instrumenty
im podobne konstruowane są w oparciu
o aktywa trwałe. Tak oto powstały Sukuk.
W najprostszy sposób zasadę tworzenia
i generowania zysków przez papier wartościowy tego typu opisać można na przykładzie instrumentów tego rodzaju emitowanych przez malezyjski rząd.
Państwo powołało spółkę zależną od siebie
o nazwie Malaysia Global Sukuk Inc., która wyemitowała Sukuk. Papiery o wartości
600 mln USD miały termin wykupu w 2007
roku. Certyfikaty zweryfikowało następnie
Standard & Poor’s. Za zarobione podczas
sprzedaży papierów pieniądze spółka kupiła ziemię wokół Kuala Lumpur od The
Federal Lands Commissioner, także będącego podmiotem państwowym. Następnie
Malaysia Global Sukuk Inc. oddała posiadaną przez siebie ziemię w leasing rządowi.
Za tę usługę rząd miał uiszczać okresowe
płatności oparte na stawce LIBOR powiększonej o 0,95 pkt. proc. W 2007 roku miał
nabyć leasingowaną ziemię po wartości
nominalnej wyemitowanych certyfikatów.
W taki oto sposób nabywca Sukuk otrzymywał od MGS Inc. okresowe płatności,
które pokrywały się wartością z tymi, jakie
wynikałyby z posiadania obligacji, jednakże
których podstawą była renta gruntowa oraz
kwota środków z wykupu ziemi pod koniec
okresu wynajmu. Uzyskano zatem tożsame
przepływy pieniężne, nie tyle z obligacji, ile
wynikające z aktywów i nie opierające się
na stopie procentowej.
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| 39

Tabela 1. Różnice pomiędzy Sukuk, obligacjami i akcjami
Czynnik porównawczy

Sukuk

Obligacje

Akcje

Typ zabezpieczeń

Udział w strumieniu dochodów
i w własności

Dług

Własność w korporacji

Typ zysku

Udział w zysku

Kupon

Dywidendy

Termin

Określony

Określony

Nieokreślony

Zasada pierwszeństwa w
płatności

Pierwszy w kolejności

Pierwszy w kolejności

Ostatni w kolejności

Ryzyko

Bardzo niskie

Niskie

Wysokie

Prawo głosu

Nie przysługuje

Nie przysługuje

Przysługuje

Źródło: www.tadawul.com.sa
Tabela 2. Handel Sukuk i obligacjami na giełdzie TADAWUL (Arabia Saudyjska)
Sukuk

Rozmiar
nakładu
(mln)

Wartość
nominalna

Termin

Kupon (roczna stopa zwrotu)

SABIC Sukuk I

3,000

50,000

26-7-2026

Podstawowa stawka prowizji
(SIBOR) w uzupełnieniu o 0,40%

SABIC Sukuk II

8,000

10,000

15-7-2027

Podstawowa stawka prowizji
(SIBOR) w uzupełnieniu o 0,38%

SABIC Sukuk III

5,000

10,000

15-5-2028

Podstawowa stawka prowizji
(SIBOR)w uzupełnieniu o 0,48%

Źródło: www.tadawul.com.sa

lat. Co więcej, potencjalnych inwestorów
odstraszają także wyjątkowo wysokie ceny
jednostkowe obligacji – niewielu jest prywatnych inwestorów, których byłoby stać
na taki wydatek. Z tego powodu wśród posiadaczy Sukuk przeważają inwestorzy instytucjonalni – zazwyczaj duże korporacje
dywersyfikujące w ten sposób swoje portfolio. Mała płynność wpływa także w ogromnym stopniu na popyt spekulacyjny, który
przy problemach tak z nabyciem Sukuk od
innych inwestorów jak i jej zbyciem kształtuje się na zerowym poziomie. Niewielka
liczba transakcji wiąże się po części również
Rynek Sukuk na TADAWUL z prawem Szari’atu, które zabrania zarabiaProblem płynności
nia na krótkookresowych zmianach cen.
Transakcje na rynku obligacji w Arabii SauRok 2010 wydaje się być przełomowym
dyjskiej odbywają się niezwykle rzadko –
w rozwoju handlu saudyjskimi obligacjaniekiedy jedna w przeciągu całego miesiąca
mi. Od początku stycznia zaobserwować
lub nawet dłuższego okresu czasu. Na giełmożna spory ruch na rynku. Zwiększa się
dzie występują Sukuk jedynie trzech przedliczba graczy, a liczba transakcji w posiębiorstw SABIC czyli Saudi Basic Induszczególnych dniach coraz częściej zaczystries Corporation, SAC – Saudi Electricity
na odbiegać od zera. Również wahania cen
Company oraz SHB - Saudi Hollandi Bank.
Sukuk zaczynają się zwiększać. Za najbarWszystkie obligacje wyemitowane przez te
dziej burzliwy okres w dotychczasowym
korporacje są długoterminowymi papierarozwoju tegoż sektora finansowego można
mi wartościowymi z prawem wcześniejszeuznać luty 2010, kiedy to liczba transakcji
go wykupu. Niemal całkowity brak transw niektórych dniach dochodziła nawet do 9.
akcji wynika z wielu czynników. Przede
W innych warunkach brzmieć by to mogło
wszystkim rynek Sukuk na TADAWUL jest
jak żart, jednakże patrząc na rynek przez
niezwykle młody. Nie ma on nawet kilku
pryzmat całkowiteMieszkańcy krajów islamskich nie uznają ist- go zastoju, który panienia wartości pieniądza w czasie. Nie wystę- nował na nim przez
pują zatem tak typowe dla zachodniej cywiliza- ostatnie kilkanaście
cji papiery dłużne, a instrumenty im podobne miesięcy, takie zmiany można uznać za
konstruowane są w oparciu o aktywa trwałe.
bardzo znaczące.

Sukuk – podsumowanie
Podsumowując nasze rozważania odnoszące się do rynku obligacji na TADAWUL,
należy zwrócić szczególną uwagę na kilka
spraw. Przede wszystkim musimy pamiętać, iż rynek ten w swojej konstrukcji i zasadach działania nie oparł się wszechobecnym
w tym regionie prawom islamu. Nakazy Proroka zdecydowały nie tylko o tym,
w jakie dni można dokonywać transakcji,
a w jakie nie, czy też czym można handlować, lecz także przesądziły poniekąd o samym kształcie papierów wartościowych,
które są obiektem obrotu.
Szczególny nacisk należy położyć również
na kwestie inwestorów działających na
rynku Sukuk na giełdzie w stolicy Arabii
Saudyjskiej. Są to niemal wyłącznie inwestorzy instytucjonalni, lokujący swoje środki finansowe w Sukuk ze względu na to, iż
długoterminowo są one pewnym i przynoszącym dosyć spore zyski instrumentem
finansowym. Z chwilą pojawienia się instrumentów typu Sukuk o niższych niżeli
obecne cenach jednostkowych ten segment
giełdy mógłby się przerodzić w rynek przypominający swym kształtem oraz wielkością obrotów swoje zachodnie odpowiedniki. Taka ewentualność pozostaje jednakże
jedynie w sferze domniemań, ze względu
na to, iż muzułmanie przez wzgląd na religię nie są skłonni do prywatnych inwestycji
swoich pieniędzy na giełdzie.
Arkadiusz Pielechowicz
a.pielechowicz@gmail.com
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TWOJE INWESTYCJE

AUTOMATYCZNE SYSTEMY
INWESTYCYJNE
Strategia obsługiwana przez komputer jest realizowana skrupulatnie i nie ulega
emocjom. Dzięki możliwości weryfikacji skuteczności strategii unikamy wielu
błędów, które moglibyśmy popełnić handlując manualnie.

G

dyby zadać pytanie o najlepszą
strategię inwestycyjną w świecie
finansów, wydaje się że odpowiedź powinna brzmieć: „ta, na
której zarabiasz pieniądze”. O finansach
napisano setki książek, tysiące artykułów i udzielono milionów „dobrych rad”.
Większość z opublikowanych rozwiązań
dotyczących sposobów zgłębienia działań
rynkowych to tylko metody, a najprościej
mówiąc zapis czynności, które należy wykonać, aby zarobić pieniądze. W rzeczywistości jednak okazuje się, że im dokładniej
analizujemy każdą z nich, jedna po drugiej
jest nieskuteczna. Czynnikiem który najmocniej determinuje to, czy jesteśmy po
wygranej, czy po przegranej stronie rynku
jest to, co ukrywamy w sobie: psychologia.
Nasz poziom akceptacji ryzyka, potrzebny
czas na podjęcie decyzji, emocjonalność
w zawieraniu transakcji – te i wiele innych
ukrytych cech powoduje, że nawet najrozsądniejsza merytorycznie strategia może
spowodować utratę kapitału i w efekcie zakończyć naszą przygodę z inwestowaniem.

dyfikacji strategii na podstawie kilku stratnych, bądź zyskownych transakcji oraz do
ulegania radom tłumu. Patrząc więc obiekCzym jest automatyczna
tywnie na wspomniane cechy skutecznego
strategia?
inwestowania można dojść do wniosku, że
Gwałtowny rozwój i popularyzacja komputo właśnie komputer jest najlepszym naterów osobistych spowodowały, że pojawiły
rzędziem do realizowania stworzonej przez
się nieznane dotąd możliwości wykorzynas strategii. Komputer nie posiada emocji
stania obserwacji, powstałych przez lata
(a przecież 60% procesu inwestowania to
istnienia rynków kapitałowych. Automawłaśnie psychologia), operuje tylko i wytyczne systemy transakcyjne to następstwo
łącznie według stworzonych mu warunków,
obecnej w każdej dziedzinie tendencji do
oraz jest fenomenalnie powtarzalny.
przekazywania komputerom zadań poKurs po kursie może śledzić ceny na dowtarzalnych, podlegających precyzyjnym,
wolnej ilości rynków i skali czasowych oraz
zerojedynkowym regułom. Wśród inwemoże zerojedynkowo zarządzać kapitałem.
storów popularne jest stwierdzenie, że doKomputer według predefiniowanych wabra strategia to taka, która jednoznacznie
runków otworzy pozycję, postawi stop lossa
odpowiada na pytania: kiedy otwierasz
oraz zamknie pozycję. Automatyczna strapozycję, gdzie ustawiasz stop lossa i kiedy
tegia, to nic innego jak program, stworzony
zamykasz pozycję. Rolą inwestora jest reprzez inwestora, bądź na jego życzenie, któalizacja swojego „przepisu” dzień po dniu
ry zawiera wspomniane warunki wejścia
w niezmienionej postaci – tylko wtedy moi wyjścia z rynku – zawiera dokładnie opiżemy ocenić, czy dana strategia jest skusane zależności cenowe bądź wskaźnikowe,
teczna czy nie. Jakkolwiek z pozoru może
które później będą tick po ticku sprawdzawydać się to łatwe, w rzeczywistości okane w czasie rzeczywistym. Z pozoru może
zuje się, że człowiek ma tendencje do mowydać się to
proste, jedAutomatyczne systemy transakcyjne, to następstwo nak w rzeczyobecnej w każdej dziedzinie tendencji do przekazywa- wistości nania komputerom zadań powtarzalnych, podlegających stręcza wielu
trudności,
precyzyjnym, zerojedynkowym regułom.
szczególnie

w początkowej fazie automatyzacji procesu
inwestowania.
Od czego zacząć?
Pierwszym krokiem jest oczywiście wybór
strategii, którą chcemy zautomatyzować.
Często pada pytanie, czy można zaprogramować każdą strategię? Rzeczywistość
pokazuje, że nie każda strategia jest odpowiednia do automatyzacji – szczególnie
strategie harmoniczne nastręczają dużych
trudności w procesie digitalizacji. Z moich
doświadczeń wynika, że efekt końcowy
rzadko pokrywa się z oryginalnymi założeniami. Z pewnością najłatwiejsze do
zaprogramowania są strategie oparte na
wskaźnikach, bądź prostych założeniach
dotyczących zależności między świecami. Warto również wspomnieć, że najpopularniejsza platforma, która umożliwia
utworzenie i implementację automatycznej strategii – MetaTrader – oferuje nam
możliwość przeprowadzenia wirtualnych
testów na danych historycznych. Dzięki
temu opracowana strategia może zostać
przy minimalnym nakładzie pracy i czasu
zweryfikowana pod względem skuteczności. Platforma ponadto pozwala zoptymalizować parametry naszej strategii tak,
aby zbadać jej efektywność przy różnych
współczynnikach. Dlaczego więc, skoro jest
to narzędzie o tak dużym potencjale, jest
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nadal tak mało popularne w Polsce? Sądzę,
że jednym z istotnych czynników jest mała
liczba osób potrafiących programować
w języku MQL, który jest niezbędny do
stworzenia automatycznej strategii. Z kolei
ta mała liczba programistów wynika w dużej mierze z tego, że nie istnieją żadne ogólnodostępne podręczniki w języku polskim
o MQLu. Najlepszym i najbardziej popularnym podręcznikiem jest darmowy, oficjalny
i multimedialny podręcznik wydany przez
firmę produkującą platformę MetaTrader
(book.mql4.com). Podręcznik jest wydany
w języku angielskim oraz rosyjskim.
Innym, jak sądzę bardzo ważnym czynnikiem powodującym małą popularność
systemów automatycznych jest fakt, że zaprogramowana strategia, może zostać błyskawicznie oceniona na danych historycznych jako zyskowna lub nie. Pokuszę się tu
o stwierdzenie, że istnieje bardzo niewiele
zyskownych strategii działających w długim
czasie, więc kiedy możemy od razu sprawdzić czy strategia działa czy nie i okazuje się
że nie – rezygnujemy z niej. Podczas inwestowania „z ręki” zawieramy dużo mniejszą
liczbą transakcji, a kiedy nie osiągamy zysków, tłumaczymy to chwilowymi niepowodzeniami, czasem zbyt małą rzetelnością
w realizowaniu założeń strategii. W ten
sposób wielu inwestorów tkwi w strategiach, które nie są w stanie zarabiać z racji
swoich założeń – często tracą czas i motywację niejednokrotnie rezygnując z tradingu. W przypadku strategii automatycznej
możemy poświęcić czas na szukanie skutecznej strategii, zamiast trwać w błędach,
z których często nie zdajemy sobie sprawy.
Czy warto?
Podsumowując, systemy automatyczne to
na pewno przyszłość w świecie inwestycji
spekulacyjnych. Strategia obsługiwana
przez komputer jest realizowana skrupulatnie i nie ulega emocjom. Dzięki możliwości
weryfikacji skuteczności strategii unikamy
wielu błędów, które moglibyśmy popełnić
handlując manualnie. Automatyczna strategia zrzuca z nas obowiązek wykonywania
żmudnych czynności zawierania transakcji
(choć dla niektórych to minus), a pozwala przenieść swoją aktywność na rynku
na poziom obserwacji i tworzenia nowych
systemów. Oczywiście poważną wadą jest
to, że nie każda, często bardzo dobra strategia, nadaje się do zaprogramowania z racji
swojej niemierzalności. Ponadto zdecydowanie wąskim gardłem w automatyzacji
tradingu jest nadal MQL. Oczywiście można poszukać osoby, która zaprogramuje dla
nas określoną strategię, ale takich osób jest
wciąż mało. Być może dlatego, że już nie
muszą zarabiać programując?
Maciej Kornacki
maciejkornacki@post.pl
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WEALTH MAXIMIZATION AS
A LEGAL PRINCIPLE
Wealth is a value in dollars or dollars equivalents of
everything in society. It is measured by what people
are willing to pay for something or, if they already
own it, what they demand in money to give up.

T

he movement, called law and economics, is getting more and more
popular around the world, yet it
must be stressed that it is not innovative, because for ages economic factors
had an influence on law – development of
Roman law stemmed from the fact that the
economy of Roman Empire was evolving.
Through the whole history the economy
was and is extremely important for lawyers.
The best reference one can find in quotation
of Oliver W. Holms: ‘For the rational study
of the law the blackletter man may be the
man of the present, but the man of the future is the man of statistics and the master
of economics’.
Nowadays, the movement of law and economics tries to analyze law through lenses of
economic analysis. According to advocates
of this particular theory a presupposition
must be done. In fact, the only goal of law
is to be economically efficient. For example,
law is economically efficient when it provides a maximization of social wealth. However, after such statement, a question appears. In what way one should understand
this presupposition? Should it be descriptive theory or normative theory? Or, if it is
not a descriptive or normative theory, shall

one describe it as a set of propositions for
legal reform (legal policy). The advocates of
this theory show it as a normative and descriptive theory, while the concept of wealth
maximization is the core of both of them.
Law is economically efficient when it provides a maximization of social wealth. One
can understand ‘wealth’ in two different
ways. First of all, it can be understood as
the social utility. That is why law is effective when it provides solutions that increase social utility (or utility function) - from
economic point of view, it means that social
welfare is an aggregation of individual utilities. Yet, since law (understood as whole
law – acts of legislative power and court
verdicts) must be (according to the theory)
efficient, it is impossible to find whether
this particular legal solution is effective in
accordance with all individual utilities.
The second way how ‘wealth’ can be understood is proposed by R.Posner: ‘Wealth is
a value in dollars or dollars equivalents
of everything in society. It is measured
by what people are willing to pay for something or, if they already own it, what
they demand in money to give up. The only
kind of preference that counts in the system
of wealth maximization is the one that is
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backed up by money – in other words, that
is registered in a market’. This particular
approach is better, because since wealth
maximization is measured in money it is
easy to see it and count it. Also it must be
stressed that the approach is distinguished
from utilitarianism.
The explanation of efficiency consists in so
called ‘Pareto efficiency’. Given legal solution for a set of individuals,
a movement from
one allocation
to another
that

can make at least one individual better off
without making any other individual worse
off is called a Pareto improvement. An allocation is Pareto efficient when no further
Pareto improvements can be made. This
approach has two advantages. One doesn’t
have to compare individual utilities to find
the best solution and if the solution can be
found, everyone should agree, because no
one is made
worse off.

The relationship between ‘Kaldor-Hicks efficiency’ and wealth maximization is not so
easy to trace. However, one can try to argue
that according to wealth maximization the
legal solution that has to be chosen must
maximize the utility function and that would mean that one is forced to use ‘KaldorHicks’ efficiency to do that. However, in wealth maximization approach the measure
that is taken into account is the utility function which is hard to depict. On the other
hand in ‘Kaldor-Hicks’ approach usually
one uses the money measure. For example,
it is assumed that for one individual the value of legal improvement is worth x amount
of money.
Since the value of legal improvement is
worth x amount of money, one must remember that society does not consist only
of individuals who can perform on the free
market. It happens that some individuals
are less advantaged (in intellectual skills,
labour skills) what leads to the point when
their willingness to pay and ability to pay
is on a very low level. The best example is
social security, which is understood as a
‘social protection, or protection against
socially recognized conditions, including
poverty, old age, disability, unemployment
and others ’. It is easy to imagine an individual, who has no labour power, because of
his disadvantage caused by age, disability
or other condition. That person cannot be
left alone, if only in terms of basic human
rights. What is more, this particular person
will gain minimal help from the government to live on a certain level of living. This
approach was confirmed by research made
by Lorenz Blume and Stefan Voigt in ‘The
economic effects of human rights’, in which

The main problem
of this particular approach is
that usually legal solutions make
someone worse off. If one would like
to make use of only this approach, then
one wouldn’t be able to choose any of
given legal solutions. It means that no
one should enter voluntarily into an agreement,
unless both parties would One has to bear in mind that most of legal
be made better off.
decisions have also economic impact and this
That is why the next de- impact has to be taken into consideration.
finition of efficiency is
‘Kaldor-Hicks efficiency’.
According to this approach, particular legal
they stated that ‘none of the four groups of
solution is permissible, when a movement
rights ever has a significant negative effect
from one allocation to another can make
on any of the economic variables included
one individual better off and others - worse
here’.
off. However, the one who was made betNevertheless, as lawyers we should reter off has to be able in theory compensate
member about other principles that could
those that are made worse off. Therefore,
be even more important than economic facmore efficient outcome can make someone
tors, such as respect for human dignity, miworse off.
nimum of morality and, of course, justice.
To clarify, I will show what is relationship
Law is not always subject to mathematical
between all this definitions. First of all, the
or economic equilibriums. However, one
relationship between ‘Pareto efficiency’
has to bear in mind that most of legal deand ‘Kaldor-Hick efficiency’ is that the so
cisions have also economic impact and this
called ‘Kaldor-Hicks’ situation would be
impact has to be taken into consideration.
Pareto efficient if the individual that was
Yet, as I already mentioned, the goal of wemade better off is obliged to compensate
alth maximization cannot be the only one –
the one who was made worse off. On the
as Celsus said ‘ius est ars boni et aequi’.
other hand, the solution that is ‘Pareto
efficient’ is always also efficient in the
mgr Maciej Węgierski
meaning of ‘Kaldor-Hicks’ efficiency.
maciej.wegierski@gmail.com
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