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W Ernst & Young poziom mierzymy w pionie. To, jak szybko b dziesz si  rozwija ,
zale y wy cznie od Ciebie. Potra my doceni  wie e pomys y, inicjatyw
i zaanga owanie. Zapewniamy cie k  awansu opart  na obiektywnym i rzetelnym 
systemie oceny. Oferujemy stabilne warunki zatrudnienia, ambitne projekty i prac
w mi dzynarodowym rodowisku najlepszych specjalistów.
 
Do cz do zespo u w dziale audytu, doradztwa podatkowego, doradztwa transakcyjnego 
lub doradztwa biznesowego. Poszukujemy Asystentów i Praktykantów do naszych biur
w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Wroc awiu.
 
Przygotowali my dla Ciebie:
•  Ofert  pracy – je eli masz uko czone studia magisterskie lub w a nie je ko czysz,
•  Program Praktyk – je eli ko czysz studia magisterskie w przysz ym roku,
•  Program Dwuletni – je eli interesujesz si  rachunkowo ci , ko czysz

studia licencjackie i planujesz kontynuacj  nauki na studiach magisterskich.

Wype nij formularz zg oszeniowy na stronie:
www.ey.com.pl/kariera

Doradzamy najlepiej:
aplikuj do Ernst & Young
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Wydawcy Magazynu nie ponoszą odpowiedzialności za błędy czy 
konsekwencje wynikające z zastosowania informacji zawartych  
w czasopiśmie.

Drodzy Czytelnicy,

 Przede wszystkim, chcielibyśmy podziękować 
Wam za słowa uznania odnośnie poprzedniego wydania. 
Każda opinia jest dla nas bardzo cenna i motywuje do  
dalszej pracy i rozwoju. 
 11-t y numer prz y niósł ze sobą w iele zmian.  
Zdecydowaliśmy się na powiększenie grona redakcyjnego 
oraz wprowadzenie now ych kanałów dystrybucji. Deal 
podbił Internet. Nasze artykuły dostępne są nie tylko 
na skninwestor.com i gazeta.pl, ale i również na jednym  
z najpopularniejszych portali studenckich – students.pl. 
  A sset management,  cz yl i  zarządzanie por t-
felem inwest ycy jny m poz wala na dobór odpow ied-
nich instrumentów dla osiągnięcia pożądanego zysku.  
W niniejszym w ydaniu znajdziecie ar tykuły opisują-
ce te o najniższym ryzyku, cieszące się coraz większą  
popularnością. Wyjaśnimy czym jest Art Banking, Wine  
Banking oraz dowiecie się jak opłacalne są inwestycje  
w grunt i obligacje. 
  Celem Deal’a, jako magazynu ekonomicznego, 
jest przybliżenie czytelnikowi tajemnic złożonego świata 
f inansów, stojących za nim mechanizmów i idei. Mamy 
nadzieję, że sprosta on oczekiwaniom najbardziej wyma-
gających i da impuls do rozwijania Waszych pasji. 

W imieniu swoim i całej redakcji,
Małgorzata Kozak

Redaktor Naczelna
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1. Jak ocenia Pan obecną sytuację 
ekonomiczną Europy? Czy grozi nam 
ryzyko tzw. „double-dip recession”  
w świetle informacji nadchodzących 
z USA i UE? 
W Europie nie dzieje się dobrze. Kryzys, 
który przeniósł zadłużenie z sektora pry-
watnego na sektor publiczny, obłożył się 
problemami fiskalnymi, które i tak by  
się pojawiły. Europa nie ma pomysłu, jak je 
rozwiązać, głównie ze względu na problem 
ageing population i coraz bardziej kumulu-
jący się ciężar świadczeń na rzecz rosnącej 
populacji osób, które będą z nich korzystać. 
W rezultacie musi się to zakończyć odwro-
tem od państwa socjalnego oraz radykal-
nym obniżeniem jednostkowych świad-
czeń. Innym wyjściem jest podwyższenie 
podatków, co niestety mogłoby skutkować 
obniżeniem dynamiki wzrostu gospodar-
czego. Z badań wynika, że problemem nie 
tylko w Europie, ale i na świecie jest spadek 
produktywności pracy. Oczywiście, dostęp 
do nowych rozwiązań rozszerza się na kraje 
biedniejsze, które to absorbują, czego efek-
tem jest postęp w tych właśnie gospodar-
kach. Natomiast w krajach najbogatszych, 
w szczególności w Stanach Zjednoczonych, 
mamy do czynienia z regresem innowacji, 
bez której wzrost jest niemożliwy. To się 
oczywiście przekłada także na kraje nasze-
go regionu. Rosną problemy fiskalne, któ-
rych nie można rozwiązać poprzez wzrost 
gospodarczy, gdyż ten jest niski. Myślę, 
że dopiero w perspektywie kilku lat do-
prowadzi to do istotnych zmian w modelu 
gospodarek europejskich, które wykształ-
ciły się praktycznie po II wojnie światowej  

i niespecjalnie zmieniały jako dość pro so-
cjalne rozwiązania. To się musi skończyć.

2. Jak ocenia Pan sytuację w strefie 
euro? W jaki sposób pogodzić rosnącą 
inflację w tzw. „silnych gospodarkach” 
z kryzysami zadłużenia takich krajów 

jak Grecja, Irlandia czy Portugalia? 
Nie ma magicznych poziomów zadłużenia. 
Nie można podzielić go na akceptowalne  
i nieakceptowalne. Jest to kwestia związa-
na bardziej z wiarygodnością kredytową, 
która to zadłużenie generuje. Japonia ma 
zadłużenie 200% PKB i nie ma żadnego 
problemu, żeby finansować kolejne emisje. 
Portugalia ma 70% zadłużenia i kłopoty  
z wykupem kolejnych transz zapadającego 
długu. Powszechnie uważa się, że ważny jest 
deficyt, bo to on kreuje przyrost długu. Nie-
prawda. Oprócz nowego długu, który trze-
ba zaciągnąć na sfi-
nansowanie deficytu, 
trzeba zrefinansować 
dług zapadający, cze-
go czasami jest wielo-
krotnie więcej niż no-
wego deficytu. To jest 
podstawowy problem. 
Wspomniana Portugalia ma obecnie bodajże  
7 mld euro do spłaty z zapadającego długu 
– a nie ma chętnych do jego kupna. Zła sy-
tuacja fiskalna w kilku krajach strefy euro, 
czyli w szczególności Irlandii, Portugalii  
i Grecji wpływa na wiarygodność całej stre-
fy, dlatego że ratowanie tych krajów ozna-
cza zaangażowanie się europejskiego banku 
centralnego, który skupuje ten dług.

3. Czy i kiedy Polska powinna przy-
jąć euro? Czy w świetle doświadczeń 
z ostatnich lat to dobry pomysł dla 
emerging market’ów żeby oddawać 
kompetencje w dziedzinie polityki 
monetarnej do Frankfurtu? 
Trzeba zastanowić się dokładnie co daje 

waluta narodowa. Kraj 
jak Polska ze sprawnym 
rynkiem walutowym, 
płynną złotówką ma 
możliwość absorpcji 
szoków zewnętrznych  
i wewnętrznych poprzez 
reagowanie kategoria-
mi nominalnymi, jak 
zmiany kursu waluto-

wego, stóp procentowych, czy poprzez in-
flację bez bezpośrednich i silnych skutków  
w sferze realnej, czyli poprzez bezrobocie czy 
tempo wzrostu gospodarczego. Przyjmując 
euro Polska utraciłaby oczywiście suweren-
ność polityki pieniężnej. W związku z tym, 
wszelkie szoki zewnętrzne i wewnętrzne nie 

mogłyby być absorbowane poprzez zmiany 
nominalnych kategorii. Konsekwencją tego 
są zmiany w sferze realnej. Musi nastąpić 
dostosowanie mocy wytwórczych i poziomu 
zatrudnienia. Oczywiście pomijam w tym 
momencie kwestię kosztów transakcyjnych. 
Z drugiej strony euro w Polsce oznaczałoby 
dodatkowo, że korzystamy na wiarygod-
ności. Pewnie byłyby niższe stopy procen-
towe, czyli niższe koszty dla finansowania 
działalności gospodarczej oraz nie byłoby 
ryzyka walutowego, na co teraz jesteśmy 
narażeni. Są zatem pozytywne i negatywne 

cechy wspólnej waluty. Sądzę jednak, że na 
chwilę obecną temat trzeba odłożyć ad acta, 
gdyż w Europie nikt nie chce powiększać  
strefy euro.

4. W latach 2000-2001 piastował Pan 
urząd Ministra Finansów. Jak ocenia 
Pan ogólny stan gospodarki polskiej 
w porównaniu z tamtym okresem?  
Z jakimi problemami ekonomiczny-
mi, które miały miejsce wtedy, bory-
kamy się dzisiaj? 
Dziesięć lat dla Polski to trzydzieści albo 
pięćdziesiąt lat dla innych gospodarek.  
W ciągu ostatnich dwudziestu lat zmie-
niliśmy ustrój polityczny i gospodarczy.  
Z bankruta staliśmy się całkiem sprawnie 
funkcjonującym organizmem. Dzisiejsza 
gospodarka jest znacznie większa, bardziej 
zintegrowana i otwarta na przepływy towa-
rów, kapitału, ludzi i myśli. Jedyne co zosta-
ło z ubiegłego okresu, to te same problemy 
fiskalne, tylko jeszcze bardziej uwypuklo-
ne. Gdyby 10 lat temu klasa polityczna była 
na tyle odważna, aby zreformować system 
emerytalny (KRUS), przywileje, podnieść 
wiek emerytalny, a nie jedynie wprowa-
dzić OFE, to dziś wszystko wyglądałoby 
inaczej. Każda niezaoszczędzona złotówka 
z bieżących wydatków w danym roku po-
wielała się w kolejnych latach kreując 10 zł 
długu po upływie 10 lat. Dlatego też dzisiaj 
coraz szybciej zbliżamy się do konstytucyj-
nych granic zadłużenia. Tak naprawdę, gdy 

Prezes spółki Polkomtel S.A., były minister finansów i ekonomista w rozmowie  
o zarządzanej przez niego spółce, zadłużeniu Polski, strefie euro i problemach  

gospodarczych świata. 

11 pYTAń DO jAROSŁAWA BAUCA

Zła sytuacja fiskalna w kilku krajach strefy euro, 
czyli w szczególności Irlandii, Portugalii i Grecji, 
wpływa na wiarygodność całej strefy.

Nie ma magicznych poziomów zadłużenia.  
Nie można podzielić go na akceptowalne i nie-
akceptowalne. Jest to kwestia związana bar-
dziej z wiarygodnością kredytową.
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mówię problemy fiskalne, mam na myśli 
dwie rzeczy, bo reszta to zwykły day-to-day  
management, czyli system emerytalny  
i ochrona zdrowia.

5. Reforma OFE w Polsce - na ile ogra-
niczenie składek płynących do fundu-
szy emerytalnych wpłynie na GPW? 
Czy nie obawia się Pan ograniczenia 
popytu na IPO i spowolnienia rozwo-
ju warszawskiego parkietu? 
Niedawno rozpoczęła się dyskusja, a wła-
ściwie batalia o OFE. Niestety, przebiegła 
ona obok głównych problemów. Nie dysku-
towano tak naprawdę merytorycznie, tylko 
kategoriami politycznymi. Prawda jest taka: 
przesunięcie składki z OFE do ZUSu nie 
wpłynie ani na sytuację giełdy, ale nie obni-
ży też poziomu długu sektora publicznego. 
Tak naprawdę problem został wykreowany 
przez Eurostat, który do długu publiczne-
go zalicza transfery do funduszy emerytal-
nych, gdy w rzeczywistości środki te mają 
zupełnie inną naturę. To nie jest normalny 
wydatek budżetowy na zakup dóbr i usług, 
który z jednej strony kreuje dług, a z drugiej 
oszczędności sektora prywatnego. Operacja 
ta nie wpływa zatem na poziom oszczędno-
ści krajowych. Eurostat stworzył sytuację, 
w której poziom długu z uwzględnieniem 
wykreowanego poprzez transfer składek 
do OFE zbliża się do 55%, co z ustawy o fi-
nansach publicznych oznaczałoby, że rząd 
musiałby zrównoważyć przyszłoroczny bu-
dżet. Jednakże trzeba uczciwie powiedzieć 
– mamy problem z Eurostatem. Statystyka 
musi się opierać na tej samej metodolo-
gii, być porównywalna. Istnienie OFE jest 
w zasadzie neutralne dla funkcjonowania 
gospodarki, ponieważ nie kreuje bieżącego 
popytu. Na wypłatę przyszłych emerytur 
zaciągamy dług dzisiaj (OFE), albo jutro 
(ZUS). To jest jedyna różnica. Swoją dro-
gą jestem ciekawy jak Eurostat odniesie się 
do składek, które są zapisywane w ZUSie. 
Tego jeszcze nikt nie przetestował. Zapew-
ne niedługo usłyszymy, że to też jest dług, 
ponieważ jest to explicite zobowiązanie 
sektora publicznego wobec indywidualnych 
obywateli. To, że część pieniędzy przekaże-
my dzisiaj czy jutro nie ma kompletnie zna-
czenia. Dla giełdy również, gdyż inwestuje 
się z oszczędności. Czy mamy OFE, czy nie, 
poziom oszczędności w kraju jest dokładnie 
taki sam. Budżet generuje większy deficyt, 
czyli obniża oszczędności dokładnie o tyle, 

o ile zwiększają się oszczędności sektora 
prywatnego w OFE. Giełda nam się zatem 
nie rozpadnie.

6. Czy, co i jak prywatyzować? Czy 
jest sens utrzymywać „narodowych 
championów”? Czy polski rząd słusz-
nie pozostaje dominującym akcjo-
nariuszem „klejnotów narodowych”  

w postaci PKO, KGHM 
czy też PZU?  
Gdyby sektor publiczny  
i sektor prywatny działały 
tak samo efektywnie, nie 
byłoby żadnego powodu do 
prywatyzacji. Prawdą jest, 
że sektor prywatny znacz-

nie lepiej wykorzystuje dostępne zasoby 
i majątek niż sektor publiczny. Im więcej 
majątku jest zarządzane przez sektor pry-

watny, tym lepiej dla wszystkich. Niektórzy 
twierdzą, że sektor energetyczny czy zbro-
jeniowy muszą być państwowe. Ja się py-
tam: dlaczego? W Stanach Zjednoczonych 
cały sektor zbrojeniowy jest prywatny,  
a USA jest największą potęgą militarną 
świata. Niech ten, kto mówi, że niektó-
re sektory gospodarki powinny należeć 
do państwa, najpierw to udowodni. Od-
powiadając na pytanie, jaka jest sytu-
acja optymalna, bez wahania stwierdzę: 
100% sektora prywatnego.    
Jestem przeciwny tzw. championom i tezie 
o ich trwałości. W Korei Południowej kry-
zys azjatycki z końca lat dziewięćdziesiątych 
położył większość z nich.

Polkomtel jest stabilnym i dużym przedsię-
biorstwem, tzw. „maszynką do generowa-
nia cash’u”.
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7. Jaka jest kondycja Polkomtel’a  
w stosunku do innych telefonii na 
polskim rynku?  
Polkomtel jest stabilnym i dużym przedsię-
biorstwem, tzw. „maszynką do generowania 
cash’u”. W ubiegłym roku osiągnęliśmy po-
nad 1,1 mld zł zysku netto. Jeżeli chodzi zaś  
o rynek telefonii komórkowej w Polsce, to 
jest on w pełni dojrzały, co znaczy, że nasy-
cenie produktami jest w Polsce takie samo 
jak w innych dojrzałych gospodarkach. 
Rynek ten jest podzielony prawie 
po równo między trzech dużych 
operatorów, którzy nie różnią się 
specjalnie ani wielkością, ani ofertą 
produktową i cenami oraz P4, który 
rośnie kosztem starszej trójki. Za-
wsze jeżeli jest silna konkurencja, 
to firmy, które w niej uczestniczą, upodab-
niają się do siebie. Natomiast jest to sta-
bilny biznes o niskim poziomie ryzyka. Od  
2 lat można powiedzieć, że poziom przycho-
dów jest stabilny i już się nie zmienia. Tym 
bardziej myślę, że decyzja naszych akcjo-
nariuszy o tym, aby wyjść z tej inwestycji 
jest uzasadniona. Mają oni swoje plany,  
a telefonia mobilna to nie jest ich core’owy 
business. W związku z tym racjonalna wy-
daje się zmiana akcjonariatu. Jesteśmy na 
dość zaawansowanym etapie tego procesu. 
Najbliższe miesiące pokażą, czy w ostatecz-
ności dojdzie do zmiany

8. Czy widziałby Pan możliwość sy-
nergii spółki z innymi telekomami? 
Czy ma sens łączenie spółki komór-
kowej z innymi medialnymi podmio-
tami z siostrzanych branż takich jak 
telewizja?

Efekty synergii z innymi telekomami byłyby 
olbrzymie, bo można by było zredukować 
koszty infrastruktury, czy dystrybucji pew-
nie o połowę. Niewątpliwie takie rozwiąza-
nie przyniosłoby olbrzymie korzyści, jednak 
w obecnych warunkach jest niemożliwe do 
zrealizowania, bo każda z trzech najwięk-
szych firm ma 30% udziału w rynku, więc 
żaden regulator na to nie pozwoli. 
Synergie z telewizją są możliwe prawnie  
i pewnie pożądane. Zresztą nie tylko z te-

lewizją, ale i z otoczeniem biznesu wokół 
telefonii komórkowej. W przypadku każ-
dego telekomu bardzo ważna będzie trans-
misja danych. To ona wolumenowo rośnie 
bardzo szybko i na niej oparty jest i będzie 
cały szereg nowych usług. Od lokalizacyj-
nych, poprzez usługi kontentowe, w tym 
wspomnianą telewizję, machine-to-ma-
chine, czyli business m2m, lub telemetria, 
czy telemedycyna – to nowe obszary, gdzie 
niewątpliwie telefonia komórkowa zagości 
w przyszłości na dobre. Podsumowując, 
wszystko co jest związane z transmisją da-
nych stanowi element synergii z biznesem 
telefonii komórkowej. 

9. Czy sądzi Pan, że coraz prężniej 
rozwijająca się technologia VoIP w 
pewnym momencie wyprze z rynku 
obecną technologię GSM?
Słyszę już tą tezę od kilku lat. W przy-

szłości część głosu będzie przekazywana 
w formie over IP, lecz zmiana ta będzie 
następować stopniowo. Dzisiaj jakość tej 
transmisji jest zdecydowanie gorsza niż  
w przypadku obecnej technologii GSM  
i zapewne sytuacja ta nie zmieni się przez 
najbliższych kilka lat. Obecnie nie ma na 
rynku firm, które produkowałyby urządze-
nia zarówno infrastrukturalne jak i termi-
nale umożliwiające takie rozwiązanie. Nie 
należy również zapominać o wadach tej 

technologii. Główną z nich jest fakt, 
że aby taka transmisja była możliwa 
poza operatorem, obie rozmawia-
jące strony muszą mieć dostęp do  
Internetu. Pozwolę sobie przypo-
mnieć zachłyśnięcie się Skype’m 
parę lat temu. Dzisiaj można po-

wiedzieć, że osiągnął on pewien poziom 
nasycenia.

10. Jest Pan absolwentem oraz byłym 
wykładowcą naszej rodzimej Alma 
Mater - jak wspomina Pan ten czas? 
Tak jak wspomina się młodość, czyli miło. 
Jestem z pokolenia, które doświadczy-
ło zmiany ustroju. To był bardzo ciekawy 
okres, gdyż rozpoczynałem studia, kiedy  
w programie nauczania była ekonomia 
polityczna socjalizmu i kapitalizmu, któ-
re tak naprawdę nie miały nic wspólnego  
z prawdziwą ekonomią. Na szczęście mie-
liśmy wtedy takich wykładowców jak prof. 
Józefiak i prof. Mujżel, którzy wychodzili 
poza dominujący nurt i uczyli nas praw-
dziwej ekonomii. Powiedziałbym nawet, 
że podziemnej jak na owe czasy, co spowo-
dowało, iż łódzka szkoła zaistniała w okre-
sie transformacji bardzo silnie w polskiej 
polityce i w gospodarce. Transfer ludzi  
z tego budynku, wtedy jeszcze na Armii Lu-
dowej, teraz P.O.W, do stolicy był doprawdy 
duży. Dotyczył także mojej skromnej osoby.  
Myślę, że łódzka ekonomia w tamtym czasie 
w dużym stopniu różniła się od reszty kraju, 
głównie ze względu na najbardziej otwar-
te środowisko, najwyższy poziom, a także 
pierwszą ekonometrię w kraju.

11. Jakie rady przekazałby Pan dzi-
siejszym studentom Uniwersytetu 
Łódzkiego z punktu widzenia Pana 
doświadczeń na uczelni i w biznesie?
Wartością, która się spłaca w przyszłości, 
jest jak największa otwartość, ciekawość. 
Wiem, że moi koledzy, wykładowcy z uczelni, 
mogliby się odnieść do tego nieprzychylnie, 
ale uważam, że na studiach należy korzystać  
z życia, aby się nie zasklepić, nawet 
kosztem ocen. Otwarty umysł to naj-
lepsza gwarancja dobrej pracy. Otwórz-
cie się na świat i korzystajcie z tego, 
że jesteście młodzi.   
           Małgorzata Kozak 
         malgorzata.kozak@skninwestor.com 
                 Jakub Urbaniak 
              jakub.urbaniak@skninwestor.com

W przyszłości część głosu będzie przekazy-
wana w formie over IP, lecz zmiana ta będzie 
następować stopniowo. 
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but what is crucial is that each operation 
or investment carried out by the SWFs  
is separate from official currency reserves. 
Their main purpose is to invest state mo-
ney for profit to enlarge the wealth of the 
country’s economy and citizens. The SWFs 
are established mainly by resource-rich co-
untries, which are currently gaining huge 
revenues from high oil and commodity 
prices, such as the United Arabic Emirates 
or Norway. The second group of countries 
that create SWFs are mostly from Asia 
(e.g. China) and they use currency rese-
rves not connected with commodities, but 
rather related to the management of infle-
xible exchange rate regimes.  
Funds controlled by SWFs are not easy 

to count, but they are now estimated at 
between 2 and 3 trillion USD and their 
share in the world’s official foreign rese-
rves amounts to about 25%. That is why 
they are considered to be a very impor-
tant market player and it is more than 
probable that they will become even 
more influential as their financial as-
sets could increase in the near future.  

According to the latest economic research, 
by the year 2020 SWFs’ capital will have 
amounted to 20 trillion USD!  
The emergence of SWFs in the global eco-
nomy has caused various imbalances in 
foreign trade and governmental budgets. 
Since they manage huge assets and they 
are less risk-averse than central banks, 
such funds make plenty of investments 
and enormous rebalancing flows as the 
asset allocation cannot be properly con-
trolled and constrained. This may trigger 
more capital flows from developed coun-
tries to emerging economies and also affect 
changes in the structure and proportions 
in world official currency reserves.  
Besides Sovereign Wealth Funds, the-

re are some other types of so-
vereign investments vehicles, 
whose structure, area of acti-
vity and investment portfolios 
are similar to SWFs.   
These include:  
• Sovereign Wealth Enterpri-
ses (SWEs) – they are owned 
and controlled by SWFs and 

allow them greater flexibility (e.g. St 
Martins Property).   
• State-owned enterprises – a perfect 
example is Chinalco – the largest produ-
cer of primary aluminium in the People’s 
Republic of China.   
• Public Pension Schemes – e.g. Califor-
nia Public Employees Retirement System. 
To sum up, the main aim of SWFs is to: 

Not only has globalisation had  
a huge impact on world eco-
nomy, but also it has upset the 
balance of power between the 

United States and the rest of the world. 
Moreover, it has had an enormous influen-
ce on the balance of power between the pri-
vate and the public sector, which has been 
altered as well. One of the possible chan-
nels through which the public sector can 
affect the financial markets are Sovereign 
Wealth Founds (SWF).   
Let us explain this mysterious term to un-
derstand and realize, how significant the 
SWFs are in the global economy. Accor-
ding to the definition of the International 
Monetary Fund, SWFs are special purpo-
se investment funds, owned by 
the national government. These 
funds are created for macroeco-
nomic purposes and they hold, 
manage, or administer assets to 
achieve financial objectives and 
employ a set of investment stra-
tegies, which include investing 
in foreign financial assets.  
The SWFs are commonly established out 
of balance of payments surpluses, offi-
cial foreign currency operations, the pro-
ceeds of privatizations, fiscal surpluses 
or proceeds from commodities exports. 
Apart from this difficult definition, SWFs 
can be more easily explained as the inve-
stment funds formed by goverments and 
financed by their foreign currency reserves, 

They are established mainly by resource-rich 
countries, which currently gain huge revenues 
from high oil and commodity prices, such as 
United Arabic Emirates or Norway.

SOVEREIGN WEALTH FUNDS 
Nowadays, the world is in the era of a very globalization, which means fusing the 
national and international markets into one big global market through standariza-

tion of many economic mechanisms.
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• Generate high return on investment.
• Ensure domestic economic stability.
• Reduce the volatility in tax revenues and 
export income.
• Diversify from natural resource exports.
• Strengthen the regional development.
• Accumulate savings for future  
generations.

SWFS’ INVESTMENT  
STRATEGIES 
As said above, one of the most important 
features of SWFs is a lack of risk averse-

ness. Despite the fact, that a lot of these 
funds invest a part of their capital in fi xed 
income securites, such as foreign gover-
ment bonds, the majority of their invest-
ment portfolios are more risky and that 
is why their investments usually include 
e.g. hedge funds, private equity, real esta-
te or infrastructural projects.  
The SWFs are also known as passive in-
vestors, because they are not interested in 
management control of companies they 
invest in, since they usually focus on long 
term revenues. Just as typical private equ-

ity funds, the SWFs also choose companies 
with high growth potential, located rather 
in stable countries which offer legal pro-
tection for foreign investors.  
A new trend has been noticed recently. 
Some Sovereign Wealth Founds have jo-
ined forces and cooperate together on se-
veral projects. A perfect example is the 
support provided by fi ve different SWFs in 
Blackrock’s acquisition of Barclays Glo-
bal Investors in June 2009. Blackrock 
and Barclays Global Investors were one 
of the leaders in global investment ma-
nagement.  Supporting SWFs were: 
Kuwait Investment Authority, China In-
vestment Corporation, Government Pen-
sion Fund of Norway, Temasek Holdings 
and Government of Singapore Invest-
ment Corporation.  

THE BIGGEST SWFS  
IN THE WORLD  
The three biggest SWFs described be-
low should be familiar to anyone wor-
king in the investment fi eld. 
 • Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) 
from United Arabic Emirates - established 
in 1976 and its funds derive from the fi nan-
cial surplus from oil exports. This SWF can 
invest about 627 bln USD and is supervi-
sed by the government of Abu Dhabi. ADIA 
is a shareholder of such famous compa-
nies as e.g. Citygroup or The Eastern Eu-
ropean Trust PLC.  
• The Government Pension Fund – Global 
from Norway - Its assets amount to about 
512 bln USD. It is the largest pension fund in 
Europe and the second in the world. Howe-
ver it is not a real pension fund because its 
funds come from oil profi ts and not pensio-
ners. Among others, it holds shares of such 
companies as: Royal Dutch Shell, HSBC 
Holdings, Nestle or GlaxoSmithKline. 
• Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA) 
from Saudi Arabia - SAMA manages Sau-
di Arabia’s foreign reserves. It invests its 
more than 400 bln USD from oil export 
surpluses mostly in low-risk assets. Howe-
ver, its investments are not transparent.

CONCLUSION  
Nowadays SFWs are important players in 
the world financial market. They possess 
enormous amounts of fi nancial resources, 
estimated altogether at trillions of dollars 
- which they can invest in any project they 
wish, no expenses spared. Despite the fact 
that such funds are so wealthy, they are 
thought to act mysteriously and without 
transparency to some extent. This seemin-
gly clandestine nature is the reason why the 
public opinion has little basic knowledge 
about them, where it ought to have due to 
the fi nancial power of SWFs. 

                                 Damian Kaźmierczak
       damian.kazmierczak@hotmail.com

Figure 1. 50 largest SWFs by region

Source: www.swfi nstitute.org

0 100 200 300 400 500 600 700 800

National Welfare Fund (Russia)

National Social Security Fund (China)

Kuwait Investment Authority (Kuwait)

Government of Singapore Investment Corporation 
(Singapore)

Hong Kong Monetary Authority 
Investment Portfolio (Hong-Kong)

China Investment Corporation (China)

SAFE Investment Company (China)

SAMA Foreign Holdings 
(Saudi Arabia)

Government Pension 
Fund – Global (Norway)

Abu Dhabi Investment 
Authority (UAE)

Source: www.swfinstitute.org

Figure 2. Ten largest SWFs

Deal Marzec 2010WARTO WIEDZIEĆ10 | Deal Kwiecień 2011



Deal Marzec 2010 WARTO WIEDZIEĆ | 11Deal Kwiecień 2011



Stopy zwrotu wygranych:

1. miejsce - 3365 %
2. miejsce - 503 %
3. miejsce - 457 %

się jeszcze bardziej pasjonująca. Ostatecz-
nie zwycięzca osiągnął stopę zwrotu wielo-
krotnie wyższą niż jego przeciwnicy, czyli 
3369%. Za zajęcie pierwszego miejsca zo-
stał nagrodzony laptopem, natomiast po-
zostałe 10 osób otrzymało szansę odbycia 
płatnych, miesięcznych praktyk w Domu 
Maklerskim X-Trade Brokers. Dodatkowo, 
osoby które w dniach 15 i 30 grudnia osią-
gnęły najlepsze wyniki nagrodzone zosta-
ły iPod’ami. Ty także możesz zapoznać się 
z zasadami inwestowania na rynku fi nan-
sowych instrumentów pochodnych i poczuć 
zapach wielkich pieniędzy. Zapraszamy do 
wzięcia udziału w następnej, listopadowej 
edycji Junior Trader.  

BLACK&WHITE PARTY 
Nasza działalność wykracza poza strefę 
edukacyjną, czego przykładem jest impre-
za Black&White skierowana do studentów 
łódzkich uczelni. 25 listopada bawiliśmy się 
na Before Party w One21, gdzie dla pierw-
szych osób czekało 50 kieliszków CIN&CIN 
i 300 kamikaze. Ciąg dalszy imprezy miał 
miejsce w znanym łódzkim klubie Kokoo. 
Tu także nie mogło zabraknąć atrakcji. 
Pięćdziesięciu pierwszych gości otrzymało 
shoty, a najwytrwalsi przy barze nagrody, 
wśród których znalazły się:  
3-miesięczne karnety i wejściówki do 
PURE Health&Fitness, zaproszenia do krę-
gielni Grakula, Experymentarium i Areny 
Laser Games, karnety do Project Salsa 
i do szkoły tańca Riviera, zaproszenia na 
wspinaczkę do Centrum Wspinaczkowe-
go Stratosfera. Mieliśmy również okazję 

zobaczyć pokaz zdjęć autorstwa Sebastiana
Komicza. Wszystko to dodało klimatu im-
prezie, która trwała aż do rana. Nic więc 
dziwnego, że oderwanie się od codzien-
nych zmagań przy dobrej muzyce wywo-
łało we wszystkich niesamowite uczucia. 
Udzielą się one także Tobie podczas na-
stępnej imprezy w stylu Black&White, 
która odbędzie się już 14 kwietnia! 

WYJAZD INTEGRACYJNY 
Żaden dobry projekt nie może powstać bez 
dobrej komunikacji między ludźmi, którzy 
go realizują. Stąd wynika potrzeba inte-
gracji wszystkich członków SKN Inwestor. 
Okazją ku temu był weekendowy wyjazd 
w dniach 5-7 listopada do ośrodka „Wodnik”
w Bronisławowie. Zaciszne miejsce z dala 
od miejskiego hałasu sprzyjało miłym 
rozmowom w sympatycznym towarzy-
stwie i relaksowi. Ciekawym doświadcze-
niem, zwłaszcza dla nowych członków 
SKN Inwestor, była możliwość poznania 
alumnów, ich ścieżek kariery i starych, do-
brych dziejów działalności w naszym kole. 
Każdy znalazł coś dla siebie spośród wielu 
możliwości: gry w tenisa, bilard, czy zabawy 
w karaoke. Rezultaty tego wyjazdu można 
dostrzec już teraz. Jest nim bez wątpienia 
lepsza współpraca przy kolejnych edycjach 
naszych projektów. Nie możemy się docze-
kać kolejnego wyjazdu!  

KOLACJA WIGILIJNA 
W swej działalności nie zapominamy 
o ważnych dniach w roku, a kolacja wi-
gilijna to czas, który spędzamy w gronie 
bliskich nam ludzi. Dlatego 18 grudnia 
spotkaliśmy się w Łódzkim Klubie Biznesu, 
by złożyć sobie serdeczne życzenia i zasma-
kować świątecznych potraw ze szwedzkiego 

Ostatni okres był dla SKN Inwe-
stor bardzo pracowity. Zreali-
zowaliśmy wiele przedsięwzięć, 
których rezultaty przekroczyły 

wszelkie oczekiwania. Jednak, jak zaraz 
sami się przekonacie czytając poniższy ar-
tykuł, działalność w kole naukowym to nie 
tylko praca i obowiązki, ale także rozwi-
janie swoich pasji i zainteresowań, możli-
wość poznania interesujących ludzi oraz 
przede wszystkim dobra zabawa, która 
przynosi wiele satysfakcji. 

JUNIOR TRADER 
Nie musisz posiadać wszechstronnej 
wiedzy, by inwestować na rynku OTC. 
Dzięki uczestnictwu w projekcie Junior 
Trader, wcześniej znanym pod nazwą 
Forex Gra, poznasz tajniki pomnażania 
swoich oszczędności bez straty realne-
go kapitału. Zasada jest prosta. Bierzesz 
udział w szkoleniu prowadzonym przez 
zawodowych dealerów. Wykorzystujesz tę 
naukę lokując wirtualne środki pienięż-
ne i wygrywasz cenne nagrody za naj-
wyższą stopę zwrotu.  
Nic więc dziwnego, że projekt cieszy się 
wielkim zainteresowaniem wśród studen-
tów. Do VI edycji Junior Trader zgłosiła 
się rekordowa liczba 596 osób.  Po odbyciu 
szkolenia pt. „ABC rynku Forex”  uczestni-
cy mieli okazję obracania 10 tysiącami zł 
na platformie X-Trader. Brak automatycz-
nych systemów transakcyjnych oraz akcje 
w technologii DMA sprawiły, że gra stała 

LISTOPAD 2010

1      2     3      4     5     6     7

8      9     10    11    12   13   14

15   16    17   18    19   20   21

22   23   24   25    26  27   28

29   30   31  

Wyjazd integracyjny ;)

„Świat należy do ludzi, którzy mają odwagę marzyć i  ryzykować, 
  aby spełnić swoje marzenia. I starają się robić to jak najlepiej.”   
           Paulo Coelho

NEWSLETTER 
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Finał WOŚP 2011 - “Zbudujmy Razem Serce”

Wigilia SKN Inwestor - 18 grudnia 2010 r.

Gala Biznesu 2010 organizowana przez Studenckie Forum Business Center Club

fb.com/skninwestor

stołu. W tym towarzystwie nie mogło za-
braknąć byłych członków naszej organi-
zacji, przedstawicieli firm partnerskich, 
jak również osób, które w sposób szcze-
gólny pomagają realizować studenckie ini-
cjatywy. Dzięki ich obecności uroczystość 
nabrała większego znaczenia. 
Świąteczna atmosfera sprzyjała wręcze-
niu podziękowań przybyłym gościom, któ-
rzy aktywnie wspierali nasze inicjatywy. 
Z nadzieją czekamy na następne uroczy-
ste spotkanie w równie miłym gronie. 
    
ZBUDUJMY RAZEM SERCE 
Aż 16 361,14 zł w postaci monet wszyst-
k ich  nominałów!  Łączna  ich  waga 
750 kilogramów! Taką kwotę udało nam 
się zebrać na rzecz Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy. Ta akcja jest znana 
każdemu Polakowi. Wzrusza serca milio-
nów ludzi, którzy gestem oddania kilku 
groszy, tworzą wielkie dzieło.  
SKN Inwestor również dołączył się to tej 
zacnej inicjatywy. W czasie XIX Finału 
zebraliśmy się na rynku Manufaktury,
by wraz z łodzianami zbudować serce
z monet dla potrzebujących dzieci. Pierwsze
monety położyli Prezydent Łodzi p. Hanna
Zdanowska oraz Wojewoda Łódzki p. Jolanta
Chełmińska.   
W rezultacie powstało serce o powierzchni 
prawie 70 m2 z kilkoma warstwami monet. 
Cała kwota została przeznaczona na nefro-
logię i urologię dziecięcą, dla której grała 
w tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy. Księgę z pamiątkowymi wpisami
pomagających osób wręczymy osobiście 
Jurkowi Owsiakowi. Liczymy, że również 
w przyszłym roku udział w WOŚP przyniesie 
wiele radości i satysfakcji członkom SKN In-
westor oraz wszystkim łodzianom. 

ŁÓDZKIE FORUM  
BUSINESS ANGELS  
Marzysz o własnej działalności, jesteś kre-
atywny, masz świetny pomysł, ale bra-
kuje Ci środków na jego realizację? Dla 

Ciebie 24 marca zorganizowaliśmy konfe-
rencję z Aniołami Biznesu – inwestorami 
wspierającymi młodych przedsiębiorców.  
Wśród uczestników wylosowany został 
lunch z prelegentami konferencji. Na-
stępnego dnia odbyły się warsztaty, tema-
tem których były sposoby pozyskiwania 
kapitału od Anioła, aspekty współpracy 
z łódzkimi Aniołami Biznesu, a także ele-
menty analizy fi nansowej.  

GALA BIZNESU  
SKN Inwestor już po raz kolejny ma za-
szczyt wspierać organizowane przez 
Studenckie Forum Business Center Club 
przedsięwzięcie, którego celem jest promo-
cja przedsiębiorczości wśród młodych osób, 
a także tworzenie sprzyjającego klimatu dla 
podejmowania nowych inicjatyw. Podczas 
Gali Biznesu zostaną wręczone statuetki, 
które są uwieńczeniem trwającego kon-
kursu, mającego na celu zaprezentowanie 
osób i instytucji związanych z rozwojem 
przedsiębiorczości w naszym regionie. 
W organizowanym już po raz piąty przed-
sięwzięciu wezmą udział przede wszystkim 
młodzi liderzy ze wszystkich kluczowych 
dziedzin życia społecznego i gospodarczego

oraz wielu innych znamienitych gości, re-
prezentujących największe organizacje biz-
nesowe, postaci ze świata nauki, politycy, 
a także przedstawiciele organizacji studenc-
kich z całej Polski. 
Nad częścią konkursową czuwać będzie ka-
pituła złożona z przedstawicieli organizacji 
studenckich, działających w naszym regio-
nie (samorządy studenckie wyższych uczel-
ni, koła naukowe, biura karier, studenckie 
organizacje międzynarodowe). Kapituła ty-
puje kandydatów, na których możesz oddać 
swój głos. Głos każdego studenta się liczy, bo 
to własnie studenci wybierają zwycięzców 
w poszczególnych kategoriach. Głosowanie 
na nominowanych odbywa się internetowo, 
na stronie: www.glosowanie.galabiznesu.eu. 
i trwać będzie od 11 kwietnia 2011 r., aż do 
8 maja 2011 r. Warto głosować! Atrakcyj-
ne nagrody do wygrania dla głosujących, 
w tym podwójne zaproszenia na Galę 
Biznesu. Kto wygra w tym roku zależy od 
ciebie!  Nie zwlekaj, zagłosuj już dziś. 
    
CO DALEJ? 
Obecnie trwają dwa realizowane przez nas 
projekty. Pierwszym z nich jest Get a Job, 
czyli symulacja procesu rekrutacyjnego, 
w którym wygrać można między innymi 
płatne praktyki w najbardziej renomowa-
nych fi rmach. Kolejny to Homo Economicus 

- cykl szkoleń o tematyce inwestycyjnej oraz 
fi nansowej, w których uczestnictwo zosta-
nie potwierdzone certyfi katem. To jednak 
jeszcze nie koniec atrakcji, które przygo-
towaliśmy dla Was w nadchodzącym cza-
sie. Już w kwietniu rusza VI edycja Gry 
Giełdowej. W tym roku dzięki ogromne-
mu wsparciu ze strony sponsorów udało 
się nam zebrać rekordową ilość nagród 
i liczymy na duży odzew z Waszej strony.
 
Więcej o naszych  inicjatywach oraz organi-
zacji SKN Inwestor możesz dowiedzieć się 
ze strony www.skninwestor.com. 

Znajdź nas nas również na www.facebook.
com/skninwestor i śledź na bieżąco na-
sze wydarzenia, komentuj, klikaj lubię to 
i zgarniaj nagrody.  
       
    
  Ewelina Szczegielniak
     ewelina.szczegielniak@skninwestor.com
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organizacyjnych i finansowych umożliwia-
jących trwałe zachowanie zabytków oraz 
ich zagospodarowanie i utrzymanie.
• Zapobieganie zagrożeniom mogącym 
spowodować uszczerbek dla wartości  
zabytków.    
• Udaremnianie niszczenia i niewłaściwego 
korzystania z zabytków.
• Przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu 
lub nielegalnemu wywozowi zabytków za  
granicę.
• Kontrolę stanu zachowania i przeznacze-
nia zabytków.
• Uwzględnianie zadań ochronnych w pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym oraz przy kształtowaniu środowiska”. 
W praktyce oznacza to, że i tak już znikome 
środki na renowację i utrzymanie zabytków 
topnieją, zatem organy publiczne zaczynają 
prowadzić agresywną kampanię na rzecz ma-
sowej sprzedaży obiektów.   

ZAPEWNIENIE WARUNKÓW   
PRAWNYCH I ORGANIZACYJNYCH 
W Polsce nie istnieje żadna nadrzędna 
agenda rządowa kontrolująca prace nad 
utrzymaniem zabytków w wymiarze ogól-
nokrajowym. Dla przykładu w Wielkiej 
Brytanii działa English Heritage, finanso-
wana przez Departament Kultury, Mediów 
i Sportu. Agenda strategicznie ważna, nie 
tylko ze względu na swój praktyczny wkład 
w architektoniczno-budowlaną opiekę nad 
wieloma symbolami angielskiej historii (jak 
chociażby znane na całym świecie Stone-
henge), ale przede wszystkim nieoceniona 
dla promocji i szerzenia aktywnego zainte-
resowania krajowym dziedzictwem kultu-
rowym. EH wspierana jest także przez takie 
instytucje jak National Trust, zajmujące się 
konserwacją przyrody i zabytków w Anglii, 

Walii i Irlandii Pn. oraz National Trust For 
Scotland. Zarówno English Heritage, jak  
i National Trust to inicjatywy społeczne, 
które państwo potrafiło optymalnie wyko-
rzystać, ale przede wszystkim przekształcić 
w idealne narzędzia promocyjne.  
W Polsce bardzo często zabytki traktowa-
ne są jako przejściowy kapitał, a umowy 
sprzedaży nie zawierają rygorystycznych 
warunków, ewentualnych kar zmuszających 
inwestora do rzetelnych prac rewitalizacyj-
no-budowlanych lub za późno wszczynane 
są postępowania przeciwko nieuczciwym 
inwestorom. Dla przykładu, XVI-wieczny  
Pałac w Bożkowie wzniesiony przez Hrabie-
go von Magnis w województwie dolnoślą-
skim najpierw został wynajęty szwedzkiemu 
inwestorowi (który wbrew zobowiązaniom 
nie podjął się żadnych prac naprawczych), 
a następnie sprzedany pod koniec 2005 r. 
irlandzkiej firmie Fenelon Group Interna-

tional, która również nie zrobiła 
niczego przez kolejnych 5 lat, a pa-
łac popadł w jeszcze większą ruinę. 
Podobny los spotkał również Pałac 
w Kopicach. Sprzedany w 1990 r. 
prywatnemu przedsiębiorcy przez 
kolejnych 20 lat nie doczekał się 

działań naprawczych. Eklektyczny Dwór  
w Niepruszewie (pow. poznański) wybu-
dowany w 1870 r. dla książęcej rodziny  
von Reuss i odsprzedany prywatne-
mu właścicielowi w 2001 r. dopiero po  
8 latach doczekał się reakcji konserwa-
tora w postaci doniesienia o popełnieniu 
przestępstwa. Neoklasycystyczny dwo-
rek na Tracku i secesyjna kamienica przy  
pl. Bema 2 w Olsztynie to także ruiny. Przy-
pomnijmy, że teoretycznie za niszczenie 
zabytku grozi kara do 5 lat więzienia. Ta-
kich przykładów mnożą się setki i aż strach 
informować o stanie niektórych zabytków 
znajdujących się nadal pod opieką władz 
lokalnych. Kto w takiej sytuacji ma złożyć 
doniesienie o popełnieniu przestępstwa? 
Wątłość ochrony organizacyjno-praw-
nej zabytków widać w liczbie obiektów  

Kiedy słyszymy w Polsce słowo 
prywatyzacja w kontekście za-
rządzania majątkiem publicz-
nym, najczęściej staje nam przed 

oczami sprzedaż Stoczni Gdynia i Szcze-
cin, Polmosu w Bielsku Białej, ENEI, PKP, 
PŻB (Polska Żegluga Bałtycka) i wielu in-
nych ważnych podmiotów gospodarczych 
i instytucji. Niektóre ze spółek obcho-
dzą już 10-lecie prób prywatyzacyjnych  
(np. PŻB), a niektórzy aktywni twórcy 
umów prywatyzacyjnych kolejne roczni-
ce postępowań sądowych. Większości ta-
kich działań zawsze sprzyja aura niskiej 
przejrzystości, ferworu prasowego i donie-
sień o nieprawidłowościach oraz łamaniu 
prawa. Przez wielu prywatyzacja określa-
na jest jako symbol nieudolności rządu. 
Często sprzedajemy za dużo, za szybko  
lub w ogóle nieefektywnie, za bezcen lub  
w atmosferze tajemniczego lobbingu. Często 
sprzedajemy, bo nie mamy po-
mysłu na łatanie dziur budżeto-
wych lub restrukturyzację.  
W artykule 6 Konstytucji RP 
możemy odnaleźć następujący 
zapis: „Rzeczpospolita Polska 
stwarza warunki upowszech-
niania i równego dostępu do dóbr kultury, 
będącej źródłem tożsamości narodu pol-
skiego, jego trwania i rozwoju”. Ustawa 
zasadnicza określa obowiązek Państwa do 
ochrony i powszechnego dostępu obywa-
teli do dóbr kultury stanowiących dzie-
dzictwo narodowe. Stosowne regulacje 
znajdujemy m.in. w ustawie z dnia 23 lipca  
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami, ale również w różnego rodzaju 
rozporządzeniach Ministra Kultury, czy też 
zarządzeniach Prezydenta RP. W artykule 
czwartym rozdziału pierwszego odnoto-
wane są podstawowe obowiązki Państwa 
wobec naszego dziedzictwa: „Ochrona za-
bytków polega, w szczególności, na po-
dejmowaniu przez organy administracji 
publicznej działań mających na celu:  
• Zapewnienie warunków prawnych,  

W Polsce nie istnieje żadna nadrzędna agenda 
rządowa kontrolująca pracę nad utrzymaniem 
zabytków w wymiarze ogólnokrajowym.

FINANSE pUBLICZNE  
Z ZABYTKAmI W TLE

Polska to kraj pisania raportów. Rocznie wszystkie ministerstwa zlecają prze-
prowadzenie setek analiz i zestawień, angażując w to różnego rodzaju instytucje.  

Czy z takiego raportu coś później wynika?
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wpisanych do centralnego rejestru i ewi-
dencji, na podstawie danych z Krajowe-
go Ośrodka Badań i Dokumentacji Za-
bytków (teraz już Instytutu Dziedzictwa  
Narodowego). Obecnie jest ich ok. 65 tys., 
a liczba budynków, które na tej liście po-
winny się znaleźć wynosi ponad 10 mln. 
     
KONTROLA STANU   
ZACHOWANIA I PRZEZNACZENIA 
ZABYTKÓW    
Polska to kraj pisania raportów. Rocznie 
wszystkie ministerstwa zlecają przepro-
wadzenie setek analiz, zestawień i podsu-
mowań, oczywiście za publiczne pienią-
dze. Jeżeli dzieje się coś złego w danym 
segmencie, szybko powołuje się różnego 
rodzaju komisje, angażując różnego ro-
dzaju instytucje, zlecając im wykonanie 
sprawozdania. Czy z takiego raportu coś 
później wynika? Okazuje się, że komplet-
nie nic, gdyż albo tworzy się kolejny raport, 
albo pociąga to za sobą ewentualne zmiany 
kadrowe. Plany naprawcze najczęściej za-
mykają się na poziomie pisemnych zaleceń 
i wytycznych lub też spektakularnych mar-
ketingowo, ale w praktyce tylko symbolicz-
nych posunięć. Produkujemy tony analiz 
statystycznych, najczęściej przedstawiając 
coś, o czym wszyscy wiedzą.  
Spójrzmy na przykłady raportów doty-
czących ratowania polskich zabytków. 
Badanie zlecone przez Departament 
Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury  
w 2003 r. – „Kondycja techniczna polskich 
zabytków jest niestety niezadowalająca. 
Tylko 9% nie wymaga prac remontowych. 

(…) Aż 23% zabytków wymaga 
przeprowadzenia kapitalnego re-
montu, tzn. że zagrożona jest ich 
struktura techniczna i najpraw-
dopodobniej nie są użytkowane, 
co w najbliższych latach dopro-
wadzi do ich całkowitej ruiny”. 
Na końcu długiej listy liczb i da-
nych czeka na nas następujące 
podsumowanie: „Reasumując, bez zasad-
niczych zmian systemowych nie jest moż-
liwe realizowanie ochrony zabytków jako 
elementu  krajobrazu kulturowego”.  
Tuż przed finalnym podsumowaniem, 
dokument prezentuje niezbędne zmia-
ny i wytyczne, również jeśli chodzi  

o formy finansowania, braki w ewidencji 
i rejestrze, błędy w sprzedaży obiektów, 
lobby inwestycyjne wywierane na kon-

serwatorach, brak norm prawnych  
i środków na odpowiednią egzekucję 
prawa, czy też błędy w planowaniu 
przestrzennym i zagospodarowaniu.  
Teraz spójrzmy na raport z 2008 r. 
Czy coś się zmieniło? Na temat 
funkcjonowania Systemu Ochrony  
Dziedzictwa Kulturowego w Polsce 
po roku 1989 czytamy: „Przeprowadzone 
obliczenia wskazują, że tylko co trzeci lub 
czwarty obiekt budowlany wpisany do re-
jestru zabytków przetrwał lub przetrwa. 
Obliczenie odnosi się do liczby bytów okre-
ślonych we wszystkich decyzjach o wpisie 
do rejestru zabytków. Co więcej, pokazuje, 
że tylko co trzeci lub czwarty zabytkowy 
obiekt budowlany istniejący dzisiaj zachowa 
w najbliższych latach swoje wartości. (...) 
W charakterystyce służb ochrony zabytków  

należy więc mówić o:  
• kryzysie przywództwa, 
• kryzysie wzorcowych autorytetów 
czytelnie usytuowanych w syste-
mie ochrony,    
• słabości zarządzania”.  
Znajdujemy cały podpunkt (2.5) 
poświęcony niewydolności syste-

mu finansowania ochrony i konserwacji 
zabytków, nieudolności prawnej, a także 
informacje o tym, że około 25% budow-
li wymaga pilnej renowacji lub remontu. 
Streszczając raport, po raz kolejny pojawia-
ją się postulaty i oszacowania jak w raporcie  
z 2003 r. Dodatkowo czytamy o konieczności  

podjęcia prac nad kompleksowym systemem 
edukacji na rzecz dziedzictwa oraz działań 
ku aktywnej partycypacji społeczeństwa  

w procesie ochrony zabytków. 
Analizując te dwa dokumenty, za-
czynamy się zastanawiać, czy czyta 
je ktoś poza autorami. W kontek-
ście finansów, instytucje polskie 
zapomniały przede wszystkim  
o ekonomicznym aspekcie rato-
wania zabytków kultury. Wciąż 

funkcjonuje przeświadczenie, że zabyt-
ki są obciążeniem dla budżetu. W innych 
krajach UE już dawno dostrzega się walory 
właściwego zarządzania tą gałęzią, gdyż jest  
to doskonały impuls dla rozwoju poszcze-
gólnych regionów. Zabytki to inwestycja, 
nowe miejsca pracy, nowe kontrakty pu-
bliczne, rozwój turystyki, a w finale – jak za-
uważa to wielu ekonomistów – wzrost PKB, 
szczególnie ważny w dobie kryzysu.  
Gdyby podobną strategię obrała Wielka Bry-
tania, z Glasgow już dawno zniknęłyby histo-
ryczne budynki poprzemysłowe, a w Londy-
nie ten sam los spotkałby dzielnicę starych 
doków. Rewitalizacja zabytków techniki 
przynosi duże dochody w Yorkshire (Wielka 
Brytania – Angielskie Narodowe Muzeum 
Górnictwa), w Niemczech – Północna Nad-
renia–Westfalia (IBA – Emscherpark) oraz 
Saksonii – Anhalt (Ferropolis).  
Podsumowując, Wielka Brytania powin-
na być dla Polski przykładem zdrowego,  
a przy tym intratnego zarządzania dziedzic-
twem narodowym. Podczas gdy my pisze-
my kolejne raporty, Wielka Brytania dalej 
umacnia i dalej adaptuje swe dziedzictwo 
np. przemysłowe, czyniąc z tego segmentu 
ważny czynnik ekonomiczny dla całego kra-
ju. Zamiast bezczynnie przyglądać się na po-
wolną degradację, już nie tylko zabezpiecza 
i konserwuje, ale wprowadza innowacyjne 
 i ekologiczne metody utrzymania obiek-
tów: Pałace Hampton i Kensington, a także  
Tower of London zostaną ocieplone przez 
firmę Rockwool i British Gas, a dzięki takiej 
izolacji zabytki zaoszczędzą około 130 000 
funtów na rachunkach za ogrzewanie.

  
             Konrad Dziurdzia 
          konrad.dziurdzia@o2.pl 

Źródło: http://chlodna20.files.wordpress.com

Źródło: http://chlodna20.files.wordpress.com
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Inwestycja w wino może stanowić 
świetną alternatywę dla klasycznych 
form lokowania oszczędności. Polega 
ona na fizycznym nabywaniu skrzy-

nek tego trunku, które następnie przecho-
wywane są w jednej z kilku europejskich, 
certyfikowanych piwnic. Zapewniają one 
odpowiednie warunki, temperaturę, wil-
gotność, a także ubezpieczenie. Na próżno 
szukać tego rodzaju win na półkach skle-
powych. Musi być ono najwyższej jakości, 
pochodzić z najlepszej winnicy i charak-
teryzować się dużym potencjałem wzro-
stu. Handel nimi skupiony jest przede 
wszystkim na giełdzie londyńskiej, 
jednak istotną rolę odgrywają tu 
również m.in. Chicago, Hongkong 
i Singapur. Zakupu dokonuje się 
przez wyspecjalizowanych broke-
rów, ponieważ zwykły Kowalski 
wstępu tam nie ma. Jednostką roz-
rachunkową wina inwestycyjnego 
jest skrzynka mieszcząca 12 butelek. Na 
zakup dobrego trunku pochodzącego z re-
gionu Bordeaux-Medoc czy Saint-Émilion 
trzeba przeznaczyć ok. 3-4 tys. zł. 
Jedną z najciekawszych cech Wine Banking’u
jest uodpornienie się na sytuację panują-
cą na giełdach papierów wartościowych. 
Podczas gdy ceny akcji spadają a na rynku 
panuje bessa, cena wina pozostaje stała. 
Nie wpływają negatywnie na nią również 
wojny, kryzysy czy inflacja. Mimo to, nie 
jest to inwestycja nieobarczona ryzykiem. 
Największe dotyczy tych trunków, które 

Podczas niepewnej sytuacji na giełdach papierów wartościowych, coraz więk-
szym zainteresowaniem inwestorów cieszą się inwestycje alternatywne. Bez wąt-
pienia można do nich zaliczyć lokowanie środków fi nansowych m.in. w kapitale 

ziemskim, surowcach, sztuce, whisky oraz winie.

- stanowi go awans w 1973 roku Château 
Mouton Rothschild barona Philippe’a de 
Rothschilda z drugiej do pierwszej grupy. 
Tak ścisła klasyfi kacja, to nie tylko określe-
nie nieskazitelnych walorów wina, ale rów-
nież liczby możliwych do wyprodukowania 
skrzynek. Ograniczona podaż z każdego 
château z danego rocznika daje przejrzy-
stość rynku konsumentom, inwestorom 
oraz kolekcjonerom. Stanowi to swojego 
rodzaju zabezpieczenie, że wyprodukowa-
ne wino w każdej beczce będzie tej samej, 
najwyższej jakości. Inne winiarskie regio-
ny świata taką gwarancją poszczycić się 

nie mogą.  

INNE KLASYFIKACJE 
W regionie Bordeaux nie istnieje 
tylko jedna klasyfi kacja. Druga, 
Cru Bourgeois 2003, obejmu-
je posiadłości leżące w jednej 
z ośmiu gmin Medoc, których 

nie objęło zestawienie z 1855 roku. Zosta-
ła ona zaktualizowana po serii degustacji 
przeprowadzonych przez medokańskich 
ekspertów i zawiera obecnie 247 château. 
Wyróżnia ona trzy kategorie trunków: 
crus bourgeois exceptionnels, crus bourgeois
superieurs, crus bourgeois.
Kolejną z nich jest klasyfi kacja Graves 1959. 
Obejmuje 16 winnic z regionu AOC Pessac- 
Leognan. Posiada jedną kategorię obejmu-
jącą posiadłości produkujące wina białe, 
czerwone lub jedne i drugie.
Ostatnie zestawienie to klasyfikacja 
St- Emilion. Po raz pierwszy została opubli-
kowana w 1955 roku i po dziś dzień jest uak-
tualniana co 10 lat. Posiada dwie kategorie: 
premier grand cruclasse  i grand cruclasse.
Tą najsłynniejszą i najbardziej uznawaną 
klasyfi kacją jest Bordeaux 1855.  
    
KRYTYCY WINA 
Drugim istotnym elementem oceny trun-
ku jest opinia krytyków. Ich autorytet 
ma istotny wpływ zarówno na postrze-
ganie danego wina przez konsumentów, 
jak również bezpośrednio wpływa na 
jego cenę. Do najsłynniejszych osobisto-
ści w tej dziedzinie zalicza się Robert’a 
M. Parker’a Jr. Zasłynął on z m.in. wyso-
kich ocen, jakie wystawił winom bordoskim 
z rocznika 1982 oraz dzięki stworzeniu 

leżakują jeszcze w beczkach. Przed zabu-
telkowaniem czeka je ocena krytyków, od 
których w dużej mierze zależy postrzeganie 
danego trunku przez konsumentów. Jednak 
potencjalny zysk z takiej inwestycji może 
być kilkakrotnie wyższy niż w przypadku 
wina już zabutelkowanego.  

BORDEAUX 1855 
Wine Banking koncentruje się przede 
wszystkim na inwestycjach w wino ob-
jętych tzw. klasyfikacją Bordeaux 1855. 
Została ona wprowadzona przez cesarza 
Napoleona III, który pragnął zaprezento-

wać wszystkie winiarskie regiony Francji. 
Efektem jego starań było utworzenie pię-
ciu klas dla win czerwonych oraz dwóch 
dla win białych, które po dzisiejsze czasy 
stanowią jeden z wyznaczników jakości 
trunków. Podział ten pozostał niezmienio-
ny od ponad 150 lat z jednym wyjątkiem 

Jedną z najciekawszych cech Wine Banking’u 
jest uodpornienie się na sytuację panującą na 
giełdach papierów wartościowych.

WINO W pORTFELU
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100 punktowej skali oceny trunku. Uwzględ-
nia ona m.in. potencjał danego sezonu, licz-
bę dni słonecznych w roku, datę rozpoczę-
cia winobrania, występowanie szkodników, 
tradycję winnicy czy okres dojrzewania 
wina. Czas potrzebny do osiągnięcia pełne-
go smaku sięga nawet 20 – 30 lat.  
Dużym poważaniem w świecie krytyków 
winnych cieszą się również Jancis Robinson, 
brytyjska krytyk winiarska, która sprawuje 
nadzór nad piwniczką Królowej Elżbiety II 
oraz James Suckling - amerykański krytyk 
oraz ekspert w dziedzinie cygar. Obydwo-
je są autorami magazynu Wine Spectator, 
który propaguje wino oraz całą związaną  
z nim kulturę winną.   
 
SYMBOL SZCZĘŚCIA  
Wina bordoskie szczególnie upodobali 
sobie Chińczycy. Największą popularno-
ścią w Państwie Środka cieszą się trunki  
z rocznika 2008, ponieważ właśnie znak 
„8” w kulturze Azjatów uznawany jest za 
symbol szczęścia. Butelkowanie wina  
w czasie od 18 do 24 miesięcy od rozpoczę-
cia leżakowania w beczkach spowodowało, 
że od 2010 roku Hongkong uznawany jest 
za główną siedzibę handlu tym trunkiem. 
Wyprzedził on tym samym Chicago oraz 
Londyn. Chińczycy wydają miliony dolarów, 
nie tylko na inwestycje w wino, lecz także, 
aby móc cieszyć się jego smakiem.  
Upodobania Azjatów doskonale obrazuje 
zeszłoroczny (2010 r.) rekord wszechczasów 
– za 3 - butelkową skrzynkę Lafite z 1869 r. 
nabywca zapłacił 437 900 £. Carruades de 
Lafite czy Forts de Latour z rocznika 2005 
w momencie zabutelkowania zyskały po 
100 – 150%.    
Na innych aukcjach okazjonalnych licy-
tacje kończyły się osiągnięciem 2-3 krot-
nie wyższych cen wina niż w momencie 

ich butelkowania.   
Wszystko wskazuje na to, że przygoda ryn-
ku chińskiego z winami z najwyższej półki 
nie skończy się z końcem rocznika 2008 – 
ona dopiero się zaczyna.   
 
KONSTRUKCJA PORTFELA  
Przy konstrukcji portfela inwestycyjnego 
należy skupić się przede wszystkim na wy-
borze regionu, w którego trunki potencjal-
ny inwestor chce zainwestować. Najczęściej 
wybieranymi  są wina bordoskie pochodzą-
ce z dwóch grup. Pierwsza z nich obejmuje 
trunki zabutelkowane, a więc jest stabilną 
lokatą kapitału. Druga grupa to wina w opcji, 
tzw. en primeur, czyli jeszcze leżakujące  
w beczkach. Obarczona jest ona pewnym ry-
zykiem, jednak posiada ogromny potencjał 
wzrostu nawet w krótkim okresie.  
Niemniej ważną rzeczą jest dywersyfikacja 
portfela. Im więcej zakupionych skrzynek 
z różnych château, tym portfel bardziej 
uodparnia się na wahania cen poszczegól-
nych trunków. W przypadku ograniczonej 
podaży należy rozważyć możliwość uzu-
pełnienia portfela winami burgundzkimi, 
bądź w ostateczności trunkami tzw. nowe-
go świata oraz kontynentalnymi tzn. reń-
skimi, włoskimi i hiszpańskimi.  
Portfel konstruuje się przy doradztwie 
wyspecjalizowanych brokerów, ponieważ 
mają oni pełną informację nt. dostępnego 
wina oraz tylko przez nich możliwy jest 
jego zakup.    
 
PODSUMOWANIE  
Inwestycje alternatywne, w tym lokowa-
nie środków finansowych w wino, mogą 
okazać się intratnym interesem. Dają one 
bowiem możliwość osiągnięcia ponadnor-
matywnych zysków bez ponoszenia wygó-
rowanego ryzyka. Przeciętna roczna stopa  

zwrotu waha się od ok. 30% do 40%. 
W momencie chińskiego bumu na rocznik 
2008 cena skrzynki wina dochodziła nawet 
do 300 – 400% swojej wartości początko-
wej. Carruades de Lafite 2006 wykupiony 
w opcji en primeur dał stopę zwrotu w wy-
sokości 839% (10.01.2010).  
   
             Szymon Małecki 
            szymon.malecki@skninwestor.com 
 

 Tabela 1. przykładowe stopy zwrotu z wina zabutelkowanego

Nazwa wina Stopa zwrotu w obecnych portfelach
(stan na dzień 10.01.2011)

Carruades de Lafite 2008 451,71%

Lafite Rothschild 2008 400,53%

mouton Rothschild 2008 329,35%

Forts de Latour 2008 281,36%

Duhart millon 2008 227,03%

petit mouton 2008 220,00%

Latour 2008 168,75%

margaux 2008 139,13%

Latour 1996 136,78%

Lynch Bages 2008 116,22%
                    Źródło: Wealth Solutions

  Tabela 2. przykładowe stopy zwrotu z wina leżakującego

Nazwa wina Stopa zwrotu w obecnych portfelach
(stan na dzień 10.01.2011)

Carruades de Lafite 2006  839%

Lafite Rothschild 2006  517%

mouton Rothschild 2008  452%
                      Źródło: Wealth Solutions
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specyfi kę należy do jednego z najtrudniej 
przewidywalnych rynków. Podstawowym 
wyznacznikiem cen na rynku tzw. soft-
commodities jest podaż danego dobra. 
Po krótkotrwałej stabilizacji cen żywności 
w okresie letnim, związanej z sezonowością 
produkcji, od sześciu miesięcy obserwuje-
my nieprzerwane wzrosty. Wpływ na ceny 
pszenicy, cukru, kukurydzy miały klęski 
suszy (Rosja, Chiny) i powodzi (Australia) 
oraz mroźna zima w Stanach Zjednoczo-
nych, co skutecznie ograniczyło światową 

podaż. Dodatkowo obserwowaną ostatnio 
zwyżkę cen wspierał zwiększony popyt 
ze strony państw afrykańskich, dążących 
do ustabilizowania sytuacji wewnętrznej. 
Zdaniem Organizacji Narodów Zjednoczo-
nych w 2011 roku możliwe są przejściowe 
zakłócenia w podaży produktów rolnych, 
jednak sytuacja na międzynarodowym ryn-
ku rolnym powinna się stabilizować. Sza-
cunki organizacji FAO wskazują na wzrost 
światowej produkcji żywności, jednak przy 
stale rosnącym popycie w rezultacie tem-
po stabilizacji będzie powolne. Silne uza-
leżnienie od czynników losowych (pogoda) 
sprawia, że wszelkie prognozy obarczo-
ne są znacznym ryzykiem i zmiennością. 
Wahania cen produktów rolnych były czę-
sto wykorzystywane do gry spekulacyjnej. 
Prowadzona przez Rezerwę Federalną po-
lityka taniego pieniądza sprawiła, że inwe-
storzy dysponujący nadwyżkami kapitału 
dodatkowo zwiększyli swoje zaangażowanie 
w ten segment rynku. Potwierdzenie stano-
wią dane o znacznym wzroście liczby otwar-
tych kontraktów terminowych, szczególnie 
na rynku kukurydzy i soi. Inwestycjom na 
rynku rolnym sprzyjał także słabnący dolar 
amerykański, będący walutą używaną do 
kwotowania notowań. Można przypuszczać, 
że obecne ceny zbóż i pozostałych płodów 
rolnych są w znacznym stopniu zaburzo-
ne przez wpływ transakcji spekulacyjnych. 
W średnim terminie zwyżki cen artykułów 
rolnych z tego powodu nie powinny być 

Z wyżce cen sprzyja też lokowa-
nie nadwyżek kapitału w in-
strumenty f inansowe oparte 
o artykuły rolne. Ten rodzaj inwe-

stycji obarczony jest większym ryzykiem, 
ale i potencjalną wyższą stopą zwrotu. Pro-
wadzona obecnie polityka niskich stóp 
procentowych nie jest możliwa do pogo-
dzenia bez zagrożenia dla stabilności cen.

CHARAKTERYSTYKA RYNKU
Segment żywności ze względu na swoją 

Rekordowe ceny żywności na świecie są wynikiem nałożenia się czynników o cha-
rakterze popytowo-podażowym oraz spekulacyjnym. Gorsze zbiory, jako efekt m.in. 
klęsk żywiołowych, przy zwiększonym zapotrzebowaniu na żywność sprawiły, że 

notowania podstawowych produktów rolnych osiągnęły wieloletnie maksima. 

SYTUACjA NA mIĘDZYNARODOWYm 
RYNKU ROLNYm
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CPI w Wielkiej Brytanii CPI w strefie euro Źródło: Reuters

Wykres 1. Inflacja CPI w strefie euro i Wielkiej Brytanii



procentowych. Z drugiej strony kruchość 
europejskiego ożywienia gospodarczego 
nie pozwala na szybkie wycofywanie się
z programów wspierających. W opinii pre-
zesa EBC przyśpieszenie infl acji CPI zwią-
zane jest przede wszystkim ze wzrostem 
cen paliw i żywności. J.C.Trichet przyznał, 
że presja ze strony cen żywności może zo-
stać wydłużona, jednak w dłuższym okresie 
nie powinna zagrażać celowi infl acyjnemu. 
Problemem EBC są rosnące dysproporcje 
w tempie wzrostu gospodarczego po-
szczególnych krajów Eurolandu. Zdaniem 
przedstawicieli banku działania zapobie-
gające przegrzaniu gospodarki niemieckiej

i ochronie gospo-
darek peryferyj-
nych powinny 
skupiać się na ele-

mentach polityki fi skalnej, nie zaś na pod-
wyżkach stóp procentowych. Obecna presja 
infl acyjna wymaga wzmożonej czujności ze 
strony EBC.   
Pod presją na zacieśnianie polityki pie-
niężnej znajduje się też Bank Anglii. In-
flacja CPI w Wielkiej Brytanii osiągnęła 
w styczniu poziom 4% - dwukrotnie prze-
wyższając cel infl acyjny banku. Prezes BoE, 
komentując opublikowany kwartalny raport 
o infl acji powiedział, że z punktu widzenia 
polityki monetarnej istotne są nie aktual-

ne wskaźniki infl acji, ale jej 
perspektywy. Potwier-
dził także wcześniejsze 
wskazania o oczekiwanym 
w połowie roku skoku infl a-
cji do poziomu 5%. Zdaniem 
Marvyna Kinga tak wysoka 
wartość nie musi wpłynąć na 
politykę banku centralnego, 
jeżeli realna pozostanie per-

spektywa jej spadku w dłuższym terminie. 
Wyższa infl acja w Wielkiej Brytanii powo-
dowana jest przez czynniki o charakterze 

jednorazowym (zmiany w podatku VAT) lub 
krótkotrwałym (wzrost cen paliw). 
Także w Polsce rosnące ceny paliw i żyw-
ności coraz silniej wpływają na krajową 
infl ację. Dane za styczeń wskazują, że znaj-
duje się ona na 21-miesięcznym maksimum 
przewyższając górną granicę celu infl acyj-
nego NBP. Dane GUS potwierdzają, że za 
tak silny wzrost cen (3,8% r/r w styczniu 
wobec 3,1% r/r w grudniu) odpowiedzialne 
są ceny żywności, paliw oraz użytkowania 
mieszkania. Na przełomie marca i kwietnia 
można oczekiwać dodatkowego przyśpie-
szenia infl acji ze względu na wprowadzenie 
nowych kolekcji odzieżowych, których ceny, 

ze względu na rekordową wartość bawełny, 
mogą ulec zwiększeniu. Takie oczekiwa-
nia są zgodne z wypowiedziami członków 
RPP, którzy wyhamowania infl acji oczekują 
dopiero w połowie 2011 roku.  
Publikacje danych o infl acji w strefi e euro 
oraz Wielkiej Brytanii zwiększyły oczeki-
wania rynku na zacieśnianie polityki pie-
niężnej przez EBC i BoE. Uważam je za 
zbyt agresywne. W mojej ocenie proces 
podwyżek stóp procentowych w strefie 
euro i Wielkiej Brytanii będzie miał cha-
rakter stopniowy, a do pierwszych zmian 
w koszcie pieniądza powinno dojść dopiero 
w drugiej połowie 2011 roku. Obecna presja 
infl acyjna ma charakter podażowy, wynika-
jący przede wszystkim ze wzrostu cen paliw 
i żywności, a przy umiarkowanym ożywie-
niu w gospodarce nie powinna się utrzymać 
w średnim terminie. Po ostatnich jastrzę-
bich komentarzach przedstawicieli EBC 
nie można jednak wykluczyć podwyżki stóp 
procentowych w kwietniu, aby zapobiec 
efektom drugiej rundy.  

              Mateusz Sutowicz
        Analityk Rynków Finansowych
      sutowicz@gmail.com

kontynuowane w szybkim tempie. 
W perspektywie najbliższych kilku miesięcy 
należy oczekiwać dalszej zwyżki cen żywno-
ści, jednak o dynamice niższej niż w drugiej 
połowie ubiegłego roku. W dłuższym ter-
minie spadek cen powinna wspierać zwięk-
szona podaż związana z okresem zbiorów. 
Zbliżające się zacieśnianie polityki pienięż-
nej przez EBC oraz wygaśnięcie w połowie 
2011 roku programu QE2 w Stanach Zjed-
noczonych jest dodatkowym argumentem 
za wyhamowaniem cen na rynkach rolnych. 
Zagrożenie dla zniżki cen płodów rolnych 
może stanowić efekt psychologiczny zwią-
zany z wstrzymywaniem sprzedaży produk-
tów w obliczu rosnących 
oczekiwań cenowych. 
Nie można jednoznacz-
nie określić wpływu 
warunków atmosferycz-
nych na notowania cen 
żywności, jednak biorąc 
pod uwagę wyjątkowo 
niekorzystny rok 2010, 
można oczekiwać stop-
niowej poprawy sytu-
acji. Podaż produktów 
rolnych, których ceny 
najsilniej rosły w ubie-
głym roku, powinna 
ulec zwiększeniu także 
ze względów ekono-
micznych. Rolnicy mogą 
zdecydować się na wery-
fi kację swoich obecnych 
upraw i podjąć decyzję 
o zmianie profilu pro-
dukcji w oczekiwaniu 
na wyższe przychody.
W 2011 roku najdłużej 
na rekordowych pozio-
mach mogą pozostawać 
ceny bawełny ze względu na silnie rosnący 
import do Chin i najniższy od ponad deka-
dy stan zapasów. Jak wskazują dane banku 
Barclays import bawełny do Chin w grudniu 
rósł w tempie trzycyfrowym (113% r/r) i był
najwyższy od maja 2006 roku. 
    
WPŁYW CEN ŻYWNOŚCI 
I PALIW NA ŚWIATOWĄ INFLACJĘ
Wzrost cen żywności oraz paliw na mię-
dzynarodowym rynku komplikuje sy-
tuację głównych banków centralnych. 

Przyśpieszenie inflacji obserwowane 
w strefi e euro czy Wielkiej Brytanii wyma-
ga rozważenia decyzji o podwyżkach stóp 

           Wykres 2. Infl acja CpI oraz bazowa w polsce

W perspektywie najbliższych kilku mie-
sięcy należy oczekiwać dalszej zwyżki cen 
żywności, jednak o dynamice niższej niż 
w drugiej połowie ubiegłego roku.
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grupa LVMH zanotowała wzrost przy-
chodów w 2010 r. o 13% i wyniosły one  
20 miliardów euro. Dla posiadającej po-
nad 2,5 tys. punktów sprzedaży spółki, 
najbardziej istotnym na mapie świata jest 
region azjatycki, generujący 35% całości 
przychodów. Paradoksalnie kraj, w któ-
rym setki milionów ludzi żyje na skraju 
ubóstwa, jest równocześnie państwem,  
w którym najchętniej kupowane są wy-
sokiej jakości ręcznie robione produkty.  
W strategicznych podróżach, towarzy-
szy mu młodsze pokolenie doradców, syn 
Antoine – dyrektor w LVMH oraz córka 
Delphine – numer 3 w Dior.  
Mimo, że dominującym elementem bogac-
twa Arnault jest LVMH, którego Group 
Arnault (grupa kapitałowa kontrolowana 
przez prezesa LVMH) posiada ok. 48% 
udziałów, najbogatszy Europejczyk inwe-
stuje nie tylko w dobra, których odbiorcami 
są zazwyczaj ludzie zamożni. Jest on rów-
nocześnie udziałowcem grupy Carrefour 
– drugiego na świecie gracza sprzedaży 
detalicznej, właścicielem najważniejszego 
dziennika finansowego Les Echos, a także 
jednego z największych operatorów tury-
stycznych we Francji – Go Voyage.  

RECEPTA NA SUKCES  
Kluczowym dla strategii realizowanej 
przez Arnault jest przejmowanie istnieją-
cych przedsiębiorstw z branży dóbr luk-
susowych. Za ostatni sukces można uznać 
w ykupienie pakietu większościowego  
Bulgari, ekskluzywnego włoskiego jubilera. 
Na swoim koncie ma on także spektakular-
ne próby nieudanych przejęć. Za jedno  
z głośniejszych uznaje się zakup znacz-
nego pakietu akcji Hermes International, 
ważnego gracza na rynku dóbr luksuso-
wych. O ile w krótkim terminie posiadany 
pakiet może dostarczyć zysk ze wzrostu 
ceny posiadanych akcji, tak w dłuższej per-
spektywie czasu można przypuszczać, iż 
Arnault będzie próbował przejąć pakiet 
większościowy umożliwiający mu zarzą-
dzanie spółką znajdującą się obecnie w po-
siadaniu członków rodziny Hermes.  
We właściwie skrojonym garniturze jednej  
z należących do niego f lagowych marek,  
62  - letni francuski magnat jest kreatorem 
równowagi między sztuką zarezerwowaną 
dla nielicznych a komercją dostępną dla 
ogółu. Jak sam się określa, jest ambasa-
dorem dziedzictwa kulturowego Francji.  
Bernard Arnault to doskonały, nietole-
rujący porażek gracz zarówno w bizne-
sie jak i życiu prywatnym. Umiejętność 
stworzenia produktu relatywnie drogie-
go, spersonalizowanie go, a jednocześnie 
dopasowanie do całej rzeszy odbiorców 
wydawałoby się poniekąd niemożliwe, 
dla Arnault stało się życiowym celem, 
który uczynił go najbogatszym człowie-
kiem na starym kontynencie.  
 
        Łukasz Lelonkiewicz 
      lukasz.lelonkiewicz@skninwestor.com

Z anim objął stanowisko potentata 
dóbr luksusowych przebył długą 
drogą. Pierwsze kroki przedsię-
biorcy stawiał w rodzinnej firmie 

z branży deweloperskiej. Punktem przeło-
mowym wyznaczającym wejście Arnault 
w branżę, ktorej później stał się liderem, 
było przejęcie domu mody Christian Dior 
w 1984 r. Transakcja ta zapoczątkowa-
ła budowę imperium dóbr luksusowych 
na czele z Arnault, walczącym później  
o pakiet większościowy LVMH. Aktualnie 
Moet Hannessy Louis Vuitton to grupa  
60 najbardziej prestiżowych marek, w któ-
rej skład wchodzą m.in.: GIVENCHY, TAG 
HEUER, KENZO, SEPHOR A, FENDI, 
MARC JACOBS, LOUIS VUITTON, DOM 
PERIGNON, BELVEDERE oraz wiele in-
nych rozpoznawanych na całym świecie 
win, perfum, biżuterii oraz kreacji zapro-
jektowanych przez Karla Lagerfelda czy 
do niedawna Johna Galliano.   
 
STRATEGIA ROZWOJU  
Model jego biznesu zakłada stały poziom 
dywersyfikacji dóbr luksusowych, a tak-
że ich geograficznych odbiorców. Zatrud-
niająca ponad 85 tysięcy pracowników  

Według Forbes’a najbogatszy Europejczyk, plasujący się tuż za Buffetem, na 4 miej-
scu listy najbogatszych ludzi świata. Obecnie jego majątek wyceniany jest na ponad 
40 miliardów dolarów, a akcje spółki LVMH, której jest głównym udziałowcem, 

wzrosły o ponad 57% w 2010 roku. 

BERNARD ARNAULT
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Co odróżnia inwestowanie w nieruchomości gruntowe od innych form pomna-
żania kapitału? Nieruchomości kojarzą się z niepowtarzalnością, trwałością, 
lokalnością rynku oraz rzadkością. Mogą więc stać się świetnym przykładem 
dywersyfi kacji ryzyka w stosunku do inwestycji na rynkach kapitałowych i giełdach 

całego świata. 

gruntu lub też zmiany w przeznaczeniu 
nieruchomości oraz w jej otoczeniu. Stały 
monitoring miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego, obserwacja 
poczynań inwestycyjnych gminy, czy roz-
woju inwestycji bez-
pośrednich na danym 
terenie – te działania 
mogą stać się praprzy-
czyną rozwoju poten-
cjału danych gruntów. 
W tym przypadku 
umiejętne inwestowa-
nie polega więc na zna-
lezieniu takiej działki, 
która w dłuższej per-
spektywie czasowej 
będzie użytkowana 
w odmienny sposób 
niż w chwili zakupu 
(przykładowo zakup 
działki rolnej, dla 
której w przyszłości 
będzie możliwe uzy-
skanie warunków za-
budowy mieszkanio-
wej). Ponadto dobrą 
inwestycją może oka-
zać się zakup gruntów 
o wyjątkowych wa-
lorach rekreacyjnych 
czy klimatycznych, 
których dodatkowym 
atutem jest położenie 
w sąsiedztwie lasu, 
rzeki czy jeziora. 

CO PO ZAKUPIE
DZIAŁKI? 
Bierne czekanie na 
zmiany w miejscowym 
planie zagospodaro-
wania przestrzennego 
może nie usatysfak-
cjonować każdego inwestora. Dla zmaksy-
malizowania zysku należy więc rozpocząć 

działania mające na 
celu zmianę prze-
znaczenia gruntu.
Po pierwsze trzeba
ustalić czy dana 
działka znajduje się 
w granicach miasta. 

Jest to o tyle ważne, gdyż w związku z no-
welizacją przepisów, od dnia 1 stycznia 
2009 r. ustawa o ochronie gruntów rolnych 
i leśnych nie odnosi się do gruntów rolnych 
stanowiących użytki rolne położonych 

w granicach administracyjnych miast.  Bio-
rąc pod uwagę użytki rolne, łączy się to ze 
zniesieniem obowiązku uzyskania  akcepta-
cji danych organów administracji na zmia-
nę przeznaczenia działki. Nie jest wymaga-
ne uzyskanie zgody na wyłączanie gruntu 
z produkcji rolnej. Wiąże się to nierzadko 
z uzyskaniem dużych oszczędności w związ-
ku z brakiem opłaty z tego tytułu. 

Branżowi eksperci oceniają, że dla 
zbudowania indywidualnego port-
fela nieruchomości gruntowych 
potrzeba minimum 100 tys. zł. 

Wielkość kapitału jest powiązana z możli-
wością dywersyfi kacji inwestycji – zakupu 
kilku różnych działek - w celu zrównowa-
żenia potencjalnych strat. Z drugiej jednak 
strony duże rozdrobnienie posiadanych 
gruntów może sprawiać wiele problemów 
natury formalnej. Warto więc skupić uwagę 
(w zależności od areału) na 3 – 5 pozycjach.

RYNEK NIERUCHOMOŚCI 
ROLNYCH W POLSCE 
Na rynku nieruchomości rolnych odno-
towuje się ostatnio dynamiczne zmiany. 
Wzrost obrotu i cen nieruchomości doty-
czy zarówno ziemi na rynku prywatnym jak 
i państwowym (główną rolę odgrywa Agencja 
Nieruchomości Rolnych). Znaczące wzrosty 
cen gruntów rolnych rozpoczęły się 2003 r., 
czyli na rok przed przystąpieniem Polski do 
Unii Europejskiej. Stało się wtedy jasne, że 
sektor produkcji rolnej będzie wspomagany 
przez dopłaty unijne. Rolnicy zapragnęli więc 
powiększać obszar swoich upraw, a inwesto-
rzy zostali zwabieni możliwością otrzymywa-
nia dopłat oraz bezpieczną lokatą kapitału na 
rynku, dla którego przewidywano hossę na 
najbliższe lata. Dodatkowy wabik dla inwe-
storów zagranicznych stanowiła cena działek 
rolnych w Polsce – oczywiście znacznie niższa 
niż w państwach Europy Zachodniej. 
W ostatnich 5 latach ceny gruntów znacz-
nie wzrosły (w obrocie prywatnym o 115%),
jednak  dynamika tego trendu jest obec-
nie malejąca. Biorąc pod uwagę inne 
możliwości lokowania kapitału (lokaty 
bankowe czy obligacje) wzrost wartości 
potencjalnej inwestycji w grunty rolne był 
więc nieporównywalnie duży. 

SKĄD ZYSKI? 
Źródłem potencjalnego zysku z zakupu 
gruntu rolnego mogą być: wzrost wartości

W ostatnich 5 latach ceny gruntów znacznie 
wzrosły (w obrocie prywatnym o 115%), jednak 
dynamika tego trendu jest obecnie malejąca.

GRUNT TO ZAROBIĆ
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JAK PRZEKSZTAŁCIĆ GRUNT 
ROLNY W BUDOWLANY? 
Aby móc zarobić na zmianie przeznacze-
nia gruntu trzeba liczyć się z przejściem 
przez niełatwą procedurę administracyjną. 
Pierwszym krokiem przekształcenia ziemi 
rolnej będzie zatem szczegółowe ustalenie 
stanu planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy (MPZG), a tym samym statusu 
interesującej nas nieruchomości. Warto 
podkreślić, iż jedynie w granicach MPZG 
możliwe jest dokonanie zmiany przezna-
czenia działki na cele nierolne. Jeżeli inwe-
stor decyduje się na zakup gruntu rolnego, 
który nie jest objęty MPZG (a tego typu sy-
tuacja ma miejsce bardzo często), decyzja 
ta może okazać się dość ryzykowna, gdyż 
przyszłość takiej inwestycji (i możliwości 
jej przekształcenia) jest niepewna – nie 

wiemy jak gmina zapatruje się na plany 
dla sąsiednich gruntów. W takim przypad-
ku obszar gminy jest objęty innym doku-
mentem, jakim jest studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy. W takiej sytuacji inwestor 
sam powinien wystąpić o wydanie decyzji 
o warunkach zabudowy. Gmina może za-
decydować również o uchwaleniu MPZG. 

Łączy się to z kwestią 
odrolnienia gruntu, 
czyli procedurą po-
legającą właśnie na 
opracowaniu nowego 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego. De-
cyduje się tym samym o zmianie przezna-
czenia gruntów rolnych na budowlane. Sta-
ły monitoring poczynań gminy wydaje się 
więc racjonalnym postępowaniem w przy-
padku inwestycji w ziemie rolne. 
Analizując procedurę przekształcania 
gruntu rolnego na budowlany, należy zwró-
cić uwagę na taki czynnik jak klasa bonita-
cyjna gleby, a co za tym idzie przydatność 
rolnicza działki. Jeżeli grunt należy do 
najwyższych klas bonitacyjnych (I – III), 

czyli jest najwyższej 
jakości, to sama pro-
cedura może być nie-
zwykle czasochłon-
na, gdyż w ymaga 
w niektórych przypad-
kach uzyskania zgody 
władz wyższych szcze-
bli. Mniej skompliko-
wana jest więc zmiana 
przeznaczania gruntu 
rolnego na budowlany 
w sytuacji, gdy nale-
ży on do gleb słabszej 
jakości. Dobrze jest 
więc zasięgnąć infor-
macji, czy gmina nie 
objęła ochroną takich 
gruntów. 
Kolejnym krokiem 
po zmianie przezna-
czenia jest złożenie 
wniosku o wyłączenie 
gruntów z produk-
cji rolnej. Procedura 
ta oznacza w skrócie 
zmianę użytkowania 
gruntu – czyli przej-
ście z użytkowania 
rolniczego na inne. 
Pozwolenie to nie jest 
wymagane w przy-
padku gruntów klasy 
IV, V, VI o pochodze-
niu mineralnym - jak 
już wcześniej zosta-
ło to podkreślone, 
przy inwestowaniu 
w działki rolne warto 

więc zwrócić uwagę na grunty o najsłabszej 
jakości gleby. Opłata za procedurę wy-
łączenia z produkcji rolnej jest podana 
w ustawie o ochronie gruntów rolnych i le-
śnych. Zależy ona od celu wyłączenia grun-
tu, powierzchni działki oraz przydatności 
rolniczej gleby. Jak podają źródła, opłata 
ta może okazać się znaczącym wydatkiem, 
gdyż w niektórych przypadkach wyłączenie 

z produkcji 1 ha najwyższej jakości gruntu 
może wynieść łącznie nawet do kilkuset 
tys. zł!  Warto jednak zaznaczyć, że ustawa 
przewiduje pewne zwolnienia z opłat - je-
żeli grunt ma zostać przeznaczony na cele 
budownictwa mieszkalnego – obejmuje  
powierzchnię do 0,02 ha w przeliczeniu
na każdy lokal mieszkalny w wieloro-
dzinnym budynku oraz 0,05 ha w przy-
padku budownictwa jednorodzinnego.
Ostatnim krokiem w całej procedurze jest 
złożenie wniosku o pozwolenie na budo-
wę, a po uzyskaniu takiej zgody inwestor 
może zacząć ubiegać się na przykład o po-
dział terenu na mniejsze działki, w celu 
odsprzedaży dla budownictwa miesz-
kaniowego jednorodzinnego. 

UKRYTE HACZYKI 
Inwestycja w grunty rolne w celu dal-
szego ich przekształcenia na budowlane 
wydaje się być korzystnym posunięciem. 
Istnieje jednak wiele przeszkód, które 
mogą utrudnić inwestorowi osiągnięcie 
zakładanego celu.   
Głównym czynnikiem wpływającym na 
wartość nieruchomości gruntowej jest jej 
lokalizacja. Warto więc zainteresować się, 
czy istnieje dobry dojazd do działki, czy 
nie znajduje się ona na terenie zalewo-
wym, zagrożonym osuwiskiem bądź nie 
jest ona terenem poprzemysłowym, na 
którym w przeszłości składowano odpady. 
Kolejnym problemem może być fakt, iż 
przez nieruchomość przebiega linia wyso-
kiego napięcia, rura gazowa, wodociągowa 
lub w pobliżu będzie planowana autostrada 
czy obwodnica. Należy również zasięgnąć 
informacji, czy do działki doprowadzone 
są wszystkie niezbędne media. Wymie-
nione czynniki mogą w znaczący sposób 
obniżyć wartość inwestycji. 
Kolejne utrudnienia mogą łączyć się z sze-
regiem opłat, które należy wkalkulować 
w inwestycję. W zależności od charak-
teru działki może być to podatek rolny, 
renta planistyczna (w przypadku zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego może ona stanowić do 
30% wzrostu wartości nieruchomości), 
opłata za usługi związane np. ze zmia-
nami w księgach wieczystych, z pracami 
geodezyjnymi, czy opłata adiacencka –
nakładana w przypadku, gdy wartość 
działki wzrośnie po wybudowaniu przez 
jednostkę samorządu terytorialnego urzą-
dzeń infrastruktury technicznej (nie doty-
czy nieruchomości przeznaczonych na cele 
rolne i leśne). 

Wybór trafnej lokalizacji oraz pozytywne 
przejście czasochłonnej procedury administra-
cyjnej mogą zaowocować zyskami dochodzący-
mi nawet do kilkuset procent.
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INNE ALTERNATYWY  
Bardziej skomplikowane działania w inwe-
stowanie w ziemię rolną wiążą się z moż-
liwością skorzystania z dopłat unijnych. 
Wymagają one jednak przejścia relatywnie 
czasochłonnej procedury administracyj-
nej. Po pierwsze są to dopłaty bezpośrednie 
wypłacane właścicielowi gruntu, który zło-

żył wcześniej wniosek do Agencji Rozwoju  
i Modernizacji Rolnictwa. Wymogiem jest 
jednak należyta dbałość o kulturę rolną 
gruntu, która wiąże się - w przypadku łąk 
i pastwisk - z koszeniem ich raz do roku, 
natomiast grunty pod produkcję rolną wy-
magają systematycznego obsiewania i zbie-
rania plonów. W takim przypadku bardziej 
interesującą alternatywą może okazać się 
zakup gruntu rolnego w celu oddania go 
w dzierżawę rolnikowi, który w zamian 
za roczny czynsz wykorzystuje dany areał 
do produkcji rolnej. Sam inwestor uzysku-
je również dopłaty unijne. Inne działania 
mogą wiązać się z chęcią skorzystania  
z unijnego programu zalesienia gruntów 

rolnych o słabych klasach bonitacyjnych. 
Zainteresowana osoba może się w tym  

wypadku starać o otrzymanie tzw. premii 
pielęgnacyjnej (przez okres 5 lat) oraz pre-
mii zalesieniowej (przez 15 lat).  
Powyższe alternatywy inwestycji w grunt 
rolny wymagają bieżącej znajomości wy-
mogów Unii Europejskiej jeśli chodzi  
o możliwości otrzymania danych środków 
czy reguł i terminów składania wniosków, 

co może zmniejszyć ich atrakcyjność dla 
potencjalnego inwestora. Dodatkowo wy-
sokość wypłacanych dotacji uzależniona 
jest od wielu czynników (np. klasa gleby). 

Inwestycja wymaga więc 
wieloaspektowej analizy 
przed podjęciem decyzji 
o zakupie danej działki. 

KROCIOWE ZYSKI?
Inwestowanie w ziemię 

rolną może okazać się korzystną alter-
natywą dla osób, których nie przerażają  

formalności i walka z wszechobecną biu-
rokracją. Wybór trafnej lokalizacji oraz 
pozytywne przejście czasochłonnej proce-
dury administracyjnej mogą zaowocować 
zyskami dochodzącymi nawet do kilkuset 
procent. Przykładowo w Grójcu (wojewódz-
two mazowieckie) wartość gruntu położo-
nego niedaleko nowo budowanego bloku 
mieszkalnego uległa wzrostowi w ciągu  
2 lat od daty zakupu o 384%.  Takich przy-
kładów można podać wiele.  
Minusami w całej inwestycji są przede 
wszystkim dłuższe zaangażowanie kapi-
tału oraz względnie mniejsza płynność  
w porównaniu z innymi inwestycjami.  
Dodatkowo trzeba wziąć pod uwagę fakt, iż  
zasób atrakcyjnej ziemi rolnej, która  
może zostać przekształcona w budowla-
ną, jest ograniczony w wyniku niskiego 

pokrycia obszaru Polski planami zago-
spodarowania przestrzennego. Mimo 
tych wszystkich utrudnień, nierucho-
mości gruntowe zyskują coraz szerszą 
rzeszę zwolenników, a wiedza jaką po-
winien posiadać potencjalny inwestor 
musi obejmować stały monitoring poczy-
nań gminy oraz znajomość podstawowych 
przepisów prawa.     
 
 
   Beata Okińczyc 
     b.okinczyc@gmail.com

Inwestycja wymaga wieloaspektowej analizy 
przed podjęciem decyzji o zakupie działki.
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  Tabela 1. Ceny ziemi rolnej na rynku prywatnym i państwowym                                                          Źródło: GUS

2002 5 042 3 438

2003 5 753 3 737

2004 6 634 4 682

2005 8 244 5 607

2006 9 290 7 374

2007 12 134 9 773

2008 15 388 12 540

2009 17 042 14 932

Rok Cena prywatnych gruntów rolnych w zł/ha 
(1 ha=10 000 m2)

Ceny państwowych gruntów  
rolnych w zł/ha

Region miejscowość Ceny średnie w zł/m2

Okolice Poznania

murowana Goślina 145

Komorniki 245

Czerwonak 211

Okolice  Warszawy

Piaseczno 270

Łomianki 460

Izabelin 800

Błonie 135

Okolice Wrocławia
Kąty Wrocławskie 140

jelcz – Laskowice 115
 
Tabela 2. Ceny gruntów budowlanych w I kwartale 2010 r.                         Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera



Opcje walutowe stały się szczególnie popularne w Polsce pod koniec 2008 r.  
Te nowoczesne instrumenty pochodne miały przede wszystkim zabezpieczać 
eksporterów przed ryzykiem kursowym. Stały się jednak jednym z najbardziej  

bezwzględnych narzędzi spekulacyjnych.

jAK pOLSKIE FIRmY DAŁY SIĘ ZŁApAĆ  
W pUŁApKĘ „ZERO KOSZTOWYCh”  

OpCjI WALUTOWYCH?

minimalną cenę, po której firma może 
sprzedać ustaloną ilość waluty obcej. Z ko-
lei najkorzystniejszą pozycją opcyjną dla 
importera jest nabycie opcji call. Kurs re-
alizacji opcji kupna jest maksymalną ceną, 
po której importer może nabyć ustaloną  
w kontrakcie ilość waluty obcej.  
Opcja jest w pewnym sensie polisą ubez-
pieczeniową. Nabywca kontraktu opcyjne-
go za prawo wynikające z jego zakupu musi 
zapłacić wystawcy opcji premię. Zapłaco-

na premia ma charakter bezzwrotny i sta-
nowi maksymalny koszt ponoszony przez 
nabywcę opcji. Dość często wysokość pre-
mii stanowi kilka procent wartości zabez-
pieczanej kwoty należności.  
Opcje walutowe są bardzo często stoso-
wane w transakcjach eksportowo – im-
portowych, w celu zabezpieczenia przed 
ryzykiem kursowym zagranicznych płat-
ności (hedging). Wspomniane instrumenty 

pochodne mogą służyć także do speku-
lacji. Firmy dążąc do osiągnięcia po-
nadprzeciętnych zysków wykorzystują 
wówczas skomplikowane strategie opcyj-
ne. Operacje te są obciążone jednak bar-
dzo wysokim ryzykiem.   
 
„ZERO KOSZTOWA”   
STRATEGIA OPCYJNA  
Z uwagi na stałą aprecjację kursu złote-
go trwającą od 2004 r. (zob. wykres 1.), 

polscy eksporterzy decydowa-
li się na zawieranie transakcji 
opcyjnych, które miały ich za-
bezpieczyć przed dalszym wzro-
stem wartości waluty krajowej.  
W 2008 r. premie ustalane przez 
banki były wysokie, ponieważ 
w wyniku stałej aprecjacji kur-
su złotego istniało bardzo duże 

prawdopodobieństwo, że firmy zrealizują 
nabyte opcje put. W celu uniknięcia pła-
cenia premii polscy eksporterzy korzystali  
z tzw. „strategii zero kosztowych”.  
Najpopularniejszą z nich była strategia ko-
rytarza, która polegała na nabyciu przez 
eksportera opcji put i jednoczesnym wy-
stawieniu opcji call. Jeżeli w momencie 
rozliczenia transakcji kurs rynkowy był 
niższy od kursu ustalonego w kontrakcie 

Słowo opcja pochodzi od łacińskiego 
słowa „optio”, które oznacza prawo. 
Opcje zaliczane są do instrumentów 
pochodnych, ponieważ ich wartość 

zależy od ceny instrumentu bazowego (pa-
pieru wartościowego, waluty, indeksu gieł-
dowego lub stopy procentowej).   
W literaturze ekonomicznej wymieniane 
są dwa podstawowe rodzaje opcji: opcja 
kupna (call option) i opcja sprzedaży (put 
option). Opcja call jest umową, która daje 
jej nabywcy prawo kupna od 
drugiej strony instrumentu fi-
nansowego po ustalonej cenie 
i w określonym terminie. Wy-
stawca kontraktu ma obowiązek 
dostarczenia, posiadaczowi opcji 
na jego żądanie, instrumentu 
zgodnie z warunkami zawarty-
mi w umowie. Z kolei opcja put 
jest analogicznym prawem do sprzedaży. 
Strona kontraktu opcyjnego może przyjąć 
cztery różne pozycje opcyjnie:  
• nabyć opcję kupna (long call),  
• wystawić opcję kupna (short call),  
• nabyć opcję sprzedaży (long put),  
• wystawić opcję sprzedaży (short put). 
Najkorzystniejszą pozycją opcyjną dla eks-
portera jest nabycie opcji put. Kurs wy-
konania takiej opcji stanowi bowiem 

Opcja jest w pewnym sensie polisą ubezpie-
czeniową. Nabywca kontraktu opcyjnego za 
prawo wynikające z jego zakupu musi zapłacić  
wystawcy opcji premię.
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opcyjnym, to przedsiębiorstwu opłacało 
się zrealizować opcję put. Gdy kurs ryn-
kowy znajdował się w przedziale wyzna-
czonym przez kurs rozliczenia opcji call 
i opcji put, to ani fi rma ani bank nie korzy-
stał z prawa do zrealizowania opcji. Z kolei 
w przypadku, gdy kurs rynkowy był wyż-
szy od kursu rozliczenia opcji call, to bank 
wykonywał opcję. Mechanizm ten został 
zaprezentowany na grafi e 1. 
W 2008 r. premia należna eksporterowi 
za wystawioną opcję kupna była znacz-
nie niższa niż ta, którą przedsiębiorca wi-
nien był zapłacić bankowi za nabytą opcję 
sprzedaży. Aby zrównoważyć ponoszone 
koszty, przedsiębiorstwa musiały sprze-
dać więcej opcji call niż kupiły opcji put.  
W rezultacie firmy zawierały tzw. nagie 
kontrakty opcyjnie, które nie miały za-
bezpieczenia w dochodach uzyskiwanych 
z handlu zagranicznego. Były to zatem 
transakcje walutowe o charakterze speku-
lacyjnym, a nie zabezpieczającym. 
W wyniku nagłej deprecjacji kursu złotego 
w II połowie 2008 r., straty na opcjach call 
wzrastały proporcjonalnie do ilości wysta-
wionych przez przedsiębiorstwa opcji. Pod 
koniec lipca 2008 roku kurs kształtował się 
na poziomie zbliżonym do 3,20 EUR/PLN.
W połowie lutego odnotowano kurs na po-
ziomie 4,90 EUR/PLN. Ozna-
czało to spadek wartości złotego 
o 53%. Kształtowanie się kur-
su złotego w stosunku do euro 
przedstawia wykres 1. 
Odwrócenie trendu aprecjacyj-
nego było korzystne dla pol-
skich eksporterów, ponieważ 
oznaczało więcej wpływów w złotych. Nie-
mniej jednak, eksporterzy, którzy zawarli 
z bankami „zero kosztowe” opcje walutowe, 
musieli zacząć sprzedawać waluty po cenie 
zdecydowanie niższej od tej, którą otrzyma-
liby dokonując transakcji po kursie rynko-
wym. Zyski nadzwyczajne osiągane przez 

eksporterów nie były zatem wystarczające 
na zrekompensowanie strat poniesionych 
na wystawionych opcjach call. 
 
STANOWISKO 
PRZEDSIĘBIORSTW 
Polskie firmy były reprezentowane przez 
Stowarzyszenie na rzecz Obrony Polskich 

Przedsiębiorstw, które zostało założone 
w 2009 r. Miało stać się ono płaszczy-
z n ą  k o m u n i k a c j i  m i ę d z y  r z ą d e m ,
poszkodowanymi polskimi przedsiębior-
stwami i bankami. Według wyliczeń Stowa-
rzyszenia, ujemne rozliczenia z tytułu opcji 
znalazły się w przedziale 50 – 70 mld zł.

Dla porównania, statystyki KNF szaco-
wały je „jedynie” na 15 mld zł. Zdaniem 
Stowarzyszenia stanowiło to istotne zagro-
żenie dla dalszego funkcjonowania kilku 
tysięcy polskich przedsiębiorstw.  
Z punktu widzenia przedsiębiorstw banki 
świadomie podejmowały szereg szkodliwych 
dla nich działań, a w szczególności: 

• Wykorzystywały asymetrię in-
formacji w zakresie znajomości 
funkcji wypłaty instrumentów 
opcyjnych oraz ich założeń. 
• Oferowały przede wszystkim 
produkty „zero kosztowe”. Di-
lerzy nie proponowali przedsię-
biorcom zawarcia transakcji typu 

forward lub samych opcji put. Przeciwnie, 
wykorzystując słowo „opcja” w nazwie zło-
żonych instrumentów pochodnych, które 
kojarzy się z zabezpieczeniem, wciągały fi r-
my w ryzykowną grę spekulacyjną.
• Namawiały do pośpiechu przy zawieraniu 
transakcji, wskazując na zmiany kursów.
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Nie ulega również wątpliwości, że część fi rm 
zawierała transakcje opcyjne w celach spekula-
cyjnych.
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Deprecjacja kursu złotego przyniosła 
ogromne straty polskim eksporterom.



• Wykorzystały wiarę 
firm w przychylność 
banków jako insty-
tucji publicznego  
zaufania.
• Używały w potwier-
dzeniach zawarcia 
transakcji opcyjnych typu call sformuło-
wań typu: „W celu zabezpieczenia Klienta 
przed ryzykiem kursowym”, co utwierdzało 
przedsiębiorców w przekonaniu, że aseku-
rują własną pozycję walutową.
• Dokonywały prezentacji prognoz kurso-
wych, które wskazywały na dalszą aprecja-
cję złotego.
• Prowadziły szeroko zakrojoną akcję mar-
ketingową. W czasie spotkań (najczęściej  
w siedzibach firm) prezentowano zalety 
produktów „zero kosztowych”, nie ekspo-
nując przy tym ryzyka.   
 
STANOWISKO BANKÓW  
Linia obrony banków oparta była na ar-
gumentacji, że przedsiębiorca, podpisując 
umowę, dokładnie zapoznał się z jej tre-
ścią i informacjami dotyczącymi ryzyka. 

Banki zakładały, że skoro firma chciała 
skorzystać z instrumentu finansowego, to 
znała mechanizmy jego działania. Wska-
zywały także, że przedsiębiorstwa, z któ-
rymi zawierały transakcje opcyjne były 
bardzo często przez nie kredytowane,  
a zatem działanie na ich szkodę było pozba-
wione ekonomicznego sensu.  
Nie ulega również wątpliwości, że część firm 
zawierała transakcje opcyjne w celach speku-
lacyjnych. Świadczy o tym fakt, że niektórzy 
eksporterzy zawierali transakcje na kwoty 
znacznie przewyższające przyszłe dochody  
z eksportu. Mechanizm ten pozwalał im za-
rabiać, gdy złoty się umacniał. Jednak, kiedy 
złoty zaczął tracić na wartości, firmy musia-
ły sprzedawać bankom obcą walutę po kur-
sie znacznie niższym od rynkowego.  
Banki najczęściej stosowały standar-
dową dokumentację, która dodatkowo 
była poddawana ocenie prawnej. Co wię-
cej, część instytucji finansowych stoso-
wało przepisy dyrektywy MiFID, mimo 

braku ich implementacji do krajowego 
porządku prawnego.   
 
STRATY PONIESIONE PRZEZ   
POLSKIE FIRMY   
W grudniu 2008 r. KNF ustaliła, że w trans-
akcje opcjami zaangażowanych było aż  
99 spółek giełdowych. Straty z powodu roz-
liczonych opcji szacowane na łączną kwotę 
około 155 mln zł poniosło 35 firm. W wyniku 
zaangażowania w złożone kontrakty opcyjnie 
upadłość ogłosiły m.in.: Firma Elwo z Pszczy-
ny oraz Huty Szkła KROSNO S.A.  
Zagrożone bankructwem były także Odlew-
nie Polskie S.A. Od lutego 2009 r. do czerw-
ca 2010 r. spółka znajdowała się w upadło-
ści układowej, była winna bankom ponad 
100 mln zł. W kwietniu 2010 r. przedsię-
biorstwo zawarło jednak porozumienie  

z wierzycielami, w efekcie którego banki 
stały się akcjonariuszami spółki. Ujemny 
wynik z tytułu transakcji na instrumen-
tach pochodnych w latach 2008 – 2009 
poniosły również spółki będące własnością 
Skarbu Państwa m.in. Jastrzębska Spółka  
Węglowa S.A. i Katowicki Holding Węglowy 
S.A. Ostatnia z wymienionych firm straci-
ła na złożonych transakcjach terminowych 
aż 200 mln zł. Katowicki Holding Węglo-
wy S.A. eksportuje tylko 10% wydobywa-
nego węgla, można zatem podejrzewać, 
że prezes tej spółki, zawierając umowy na 
instrumenty pochodne, kierował się wy-
łącznie motywem spekulacyjnym.  
Wśród spółek akcyjnych notowanych na 
Warszawskiej GPW, bardzo duże straty na 
instrumentach pochodnych poniosły m.in.: 
Zakłady Chemiczne Police S.A., Zakłady  
Magnezytowe „Ropczyce” S.A., Zakłady  
Azotowe Puławy S.A., Chemiczna spółka  
Ciech S.A., Alchemia S.A., Fabryki  
Mebli „Forte” S.A., Polski Koncern Mięsny  

DUDA S.A., Zelmer S.A., Fota S.A.,  Sfinks 
Polska S.A., Apator S.A., Erbud S.A.,  
Wielton S.A.     
Deprecjacja kursu złotego przyniosła 
ogromne straty polskim eksporterom. Nie-
prawdopodobne? A jednak... jest to prece-
dens na skalę światową.   

 
      mgr Dominika Brózda
       dominika.brozda@gmail.com
               mgr Ewa Stawasz
               ewa.stawasz@gmail.com

Straty z powodu rozliczonych opcji szacowa-
ne na łączną kwotę około 155 mln zł poniosło  
35 firm.
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with the standard offers and we are lo-
oking for tailored offers? This is where  
asset management comes in handy.  
  
WHAT IS ASSET MANAGEMENT 
Asset management gives the investor 
the opportunity to have a group of pro-
fessionals investing his/her assets, which  
allocate the capital in a given portfolio, 
after signing an agreement between both 
parties. In the agreement, the client au-
thorizes the investment company to act  

as a proxy in relation to the balance ac-
count and securities account. Additional-
ly, the investor also commits not to use 
those accounts on his own. Then, the in-
vestment strategy is executed according 
to the investment plan, agreed upon pre-
viously with the client. As in the case  
of investment funds, the client can choose 
from standard, existing portfolios. Howe-
ver, a custom, personalized portfolio can 
also be created for the customer. As for 
the agreement, additional constraints can  
be established, e.g. constraints exc-
luding specif ied securit ies from the 
portfolio.     

The portfolio is then managed by a cer-
t i f ied adv isor.  A n impor tant t h ing  
to notice is that the consultant cannot  
be held liable if losses occur, unless he 
has neglected his duties or otherwise fa-
iled to deliver a service of high quality.
The customer is provided with periodical 
reports, containing information regarding 
the investment process, such as the trans-
action listing. The frequency of the repor-
ting depends on the terms of agreement, 
but an accepted standard is at least once 

a quarter. Another important 
thing to notice is that some in-
vestment funds deny the client 
the right to share information 
included in the reports with 
third parties. This constraint 
holds for a specified amount  

of time, and is to ensure that others will not 
invest in the same portfolio, provided with 
the information in the report.  
 
PORTFOLIOS AND FEES  
Portfolios are customized to match the 
customers’ needs, and these depend  
on many factors, such as:   
• rate of return,
• max. acceptable level of risk,
• liquidity of assets, if required for the cu-
stomer,
• time limits for the investment.  
What has to be emphasized is the impor-
tance of market conditions. The investors’ 

The constant development of financial markets, as well as an increasing level of fi-
nancial awareness in society, drive the need for new investment possibilities, which 
would allow to allocate the surplus of capital, but standing as an alternative to bank 
deposits and saving accounts. The range of available services and instruments  
is broad and still growing - and what follows: the choice which one to pick is beco-

ming a difficult issue.

The average investor can choose 
from many financial instruments 
– beginning with debt securities, 
going through stocks to reach very 

sophisticated derivative instruments. The 
boom in financial engineering has also in-
creased the number of instruments, which 
are becoming more and more advanced 
and having the ability to be personalized 
to match the individual investors’ needs. 
What follows, investment accounts in bro-
kerage houses are very easily available 
and very popular. Thanks to 
the prevalence of the Internet, 
the markets can be followed 
and investment decisions can  
be made without leaving home. 
People without experience  
or knowledge in investing,  
or preferring to transfer the weight of in-
vestment decisions to professionals, can 
let institutional investors (e.g. investment 
funds) take care of their assets. As usual, 
choices are plenty, depending on the prefe-
rence. The funds can have a high/low risk 
profile (high/low volatility), which can vary 
with the instruments included or geogra-
phical regions (e.g. BRIC investment funds) 
or sectors in which assets are allocated. The 
investor has standard offers at his dispo-
sal, which allow him to invest along with 
other clients of the given fund. But what  
if instead of small sums we invest significant 
amounts of capital? Or if we are not satisfied 

Portfolios are customized to match the customers’ 
needs, and those depend on many factors.

ASSET MANAGEMENT
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preferences and the market conditions 
can vary. When selecting an enterprise 
managing assets, it is worthwhile to check  
if that company allows to change the in-
vestment strategy, and what the conse-
quences would be. There are several ty-
pes of portfolios, which differ in the types  
of securities included. The basic portfolio 
types are as follows:   
• debt securities,
• money market securities,
• bonds,
• balanced,
• stock.  
An interesting thing to notice is a solu-
tion called timing portfolios. The content 
of such a portfolio depends on the market 
conditions. If the market is booming, as-
sets are allocated in stocks. If the market 
becomes bearish, stocks are replaced with 
debt securities with lower risk. A simplified 
description of the portfolios under discus-
sion is depicted in figure 1. Another cate-
gory are so called blind portfolios. Those  
are addressed to investors, who, due to their 
professional position or because of having 
access to confidential information cannot 
invest in certain securities. The content  
of a blind portfolio is not disclosed to the in-
vestor, only the balance is provided.  
An important aspect of selecting a compa-
ny managing assets is the cost of services, 
the required starting balance, historical 
data regarding performance, offered the 
portfolios offered as well as the specialists 
employed by the company and the compa-
ny reputation. Fees and provisions related 
to asset management differ. The fees can 
be fixed, be a percentage of the portfolio 
balance, a percentage of the financial out-
comes or a combination of the above. The 
fees are also influenced by the type of port-
folio. If the portfolio has more debt securi-
ties, the fees should be lower, starting from 
1% of the portfolio value. For typical stock 
portfolios this increases the fees to at least 
4%. Custom portfolios mean higher co-
sts as well. This can include not only fees, 
but also a higher initial balance (typically 
at least several million PLN).  
 
WHO CAN MANAGE ASSETS?  
In Poland asset management is done  
by brokerage firms, specialised asset  

management enterprises (acting according  
to regulations applied to brokerage ho-
uses), and from 2004 also by investment 
funds associations. Asset management 
can be one of many services offered by the 
company or its core business. Asset ma-
nagement is often accompanied by invest-
ment advisory services. In Poland, there are  
26 brokerage houses and 2 banks which pro-
vide brokerage services, including portfolio 
management. Only in 7 of the above men-
tioned brokerage houses portfolio manage-
ment is the only service offered.  
 
WHICH COMPANY TO SELECT? 
The aim of portfolio management is to yield 
better results than benchmarked. The 
benchmark (reference level of profit)  
of a specific portfolio depends on the risk le-
vel. For a portfolio that includes debt securi-
ties the benchmark will be the interest from 
those securities, or the return on an index 
comprising those instruments. For a stock 
portfolio the benchmark is usually the re-
turn on the market index of the stocks.  
Of course the methods described here  
are a very simplified description, se-
lecting the benchmark is a very com-
plex, multi-stage process having many 
factors under concern. An essential 
part of portfolio ma-
nagement is periodi-
cal analysis, which will 
reveal if the bench-
mark levels of profit  
have been met, and 
if the rate of return 
is higher than the 
benchmark.  Such 
an analysis requires 
proper measurement 
and proper presenta-
tion of the findings. 
The data presented 
should be clear and 
transparent for the 
potential customers, 
and portfolios should 
also have a statement 
comparing the portfo-
lios. The CFA Institute 
has developed a set 
of international stan-
dards aimed at helping 

in reaching the previously described goals - 
Global Investment Performance Standards 
(GIPS). Application of the GIPS grants the 
proper measurement and presentation of 
the results. This also allows to compare the 
companies managing assets with the use of 
the GIPS principles, even those carrying out 
business in other countries. The use of GIPS 
also raises the reputation of the company, 
affecting the company’s image in the eyes 
of potential customers.   
 
THE FUTURE OF ASSET   
MANAGEMENT IN POLAND  
The capital market in Poland, because  
of historical reasons took, more time to form 
and develop, thus still has to bridge the gap 
to developed markets. In Poland most  
of the capital invested by asset manage-
ment enterprises belongs to institutional 
clients, the number of individual clients 
being relatively small. However an incre-
ase in the number of individual clients can 
be observed. Globalisation, a higher level 
of financial awareness among investors and 
a shift in the perception of investment op-
portunities all stimulate the development  
of financial markets and in consequence  
the development of asset management. 
Another important outcome of the above 
is the initial balance levels of portfolios de-
creasing, which makes asset management 
available to a broader scope of investors. 
This allows to presume, that asset mana-
gement in Poland has great growth poten-
tial, and that bridging the gap to developed 
markets is more than likely.  
 
 
              Gabriel Adler 
          gabriel.adler.pl@gmail.com 
      Maciej Wąsak 
             maciej.wasak@gmail.com
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  Figure 1. portfolio types 

portfolio Composition

Debt securities A mix of long and short term debt securities

Money market Debt securities with a maturity shorter than 1 year

Bonds Debt securities with a maturity longer than 1 year

Balanced Stocks and debt securities each c.a. 50%

Stock Stocks being 50% to 100% of the portfolio

Timing Stocks/Debt Securities depending on the market 
conditions

Source: Author’s elaboration



podobnie jak ekologiczne preferencje  
zakupów, o czym może świadczyć chociażby 
ilość stron internetowych na dany temat. 
Najpopularniejszy w tej dziedzinie portal 
ekosciema.pl pozostaje daleko w tyle za 
greenwashingindex.com. Można znaleźć in-
formacje na temat greenwashing’u na prze-
różnych portalach, ale wciąż brakuje dobrej 
strony opisującej i oceniającej działania 
różnych firm. Portal ekosciema.pl racz-
kuje na razie w tej dziedzinie, problemem 
może być brak zainteresowania.    
Znakowanie produktów ekologicznych od-
bywa się na wiele sposobów. Etykiety i dekla-
racje środowiskowe I typu są stosowane na 
zasadzie dobrowolności  i przyznawane przez 
niezależną trzecią stronę po spełnieniu kry-
teriów środowiskowych.    
Kryteria środowiskowe są oparte na uprosz-
czonym badaniu cyklu życia. Dzięki tym 
oznaczeniom konsument może rozpoznać 
produkt najbardziej przyjazny środowisku 
spośród tej samej grupy wyrobów. Nato-
miast etykiety i deklaracje środowiskowe 
II typu są deklarowane przez wytwórcę. 
Własne etykiety środowiskowe mogą doty-
czyć wytwarzania i dystrybucji np. zawar-
tość materiału z odzysku, używania wyrobu 
np. energooszczędność, zagospodarowania 
zużytego wyrobu. Ostatni III typ jest przy-
znawany przez trzecią stronę, a certyfika-
cja oparta jest na ISO 14040. Norma ISO 
14040 to zarządzanie środowiskowe, ocena  
cyklu życia, zasady i struktura.   
Warto dodać, że wszystkiego rodzaju nor-
my, certyfikaty i oznaczenia zwiększają 

konkurencyjność danego przedsiębiorstwa 
oraz otwierają wiele rynków dając więcej 
możliwości do sprzedaży produktu.  
Przykładów greenwashingu na świecie jest  
o wiele więcej niż w Polsce. Na wcze-
śniej wymienionej stronie greenwashin-
gindex.com roi się od przykładów. Firma  
McDonald’s w 2009 roku zmieniła ko-
lor swojego logo z żółto-czerwonego na  
żółto-zielony. Ebay niedawno stworzył zie-
lone centrum promocji własnych i trwa-
łych produktów. W Polsce przykłady na 
temat ekościemy podaje jedynie portal  
ekosciema.pl. Mianowicie, najpopular-
niejszy polski portal aukcyjny allegro.pl 
pozwala wykupić opcję ekologiczny sprze-
dawca, niezależnie od tego w jakim stop-
niu sprzedawane produkty oddziaływają 
na środowisko, natomiast portal ekode-
koracje.pl ma charakter ekologiczny tylko  
w nazwie i opisie firmy, nic poza tym. 
Nie dajmy się złapać na chwytliwe nazwy czy 
zielone opakowania. Należy przeanalizować 
cykl życia danego produktu i autentyczność 
etykiet, które kuszą ekologicznym charak-
terem kiedy chcemy wydać więcej pieniędzy 
na ekologiczny charakter. Wraz z rosnąca 
konkurencją przedsiębiorstwa będą w każ-
dy możliwy sposób zwiększały swoją kon-
kurencyjność, ale to my - klienci - możemy 
ocenić działania danego przedsiębiorstwa  
i wybierzemy szczere działania ekologiczne, 
potrafiąc odróżnić je od ekościemy.  
 
     Artur Wejner 
      artur.wejner@onet.pl 

Produkty bądź usługi oferowa-
ne przez ekologiczne przedsię-
biorstwa są zazwyczaj droższe  
ze względu na reklamę utrwala-

jącą w świadomości klientów ekologiczny 
profil działalności firmy. Odbiorca usługi 
bądź konsument produktu firmy stosującej  
greenwashing, zamiast wesprzeć działania 
pro środowiskowe, napełnia portfele przed-
siębiorców, którzy liczą na szybki zysk, nie 
zważając na ryzyko. A jest o co walczyć,  
bowiem spożycie ekologicznych produk-
tów wciąż rośnie, a co za tym idzie, wzrasta 
również podaż takich produktów.  
Wejście na rynek produktu ekologicz-
nego jest długie, żmudne, kosztowne 
i niestety coraz więcej producentów de-
cyduje się na ominięcie pewnych re-
gulacji. Oddziałuje to negatywnie na 
zaufanie społeczeństwa w stosunku do ca-
łego pro ekologicznego rynku.  
Pojęcie greenwashing’u zostało stworzone 
przez Jay’a Westerveld’a. W roku 1986 na-
pisał on esej opisujący ekościemę jednego  
z hoteli. Włodarze podjęli decyzję o umiesz-
czeniu etykiet, na których uprzejmie prosi-
li gości o oszczędne używanie ręczników. 
Takie zachowanie miało zmniejszyć ilość 
zużywanej wody, czego efektem miała być 
poprawa kondycji środowiska. Pod ekolo-
giczną maską krył się większy zysk spowo-
dowany redukcją rzeczy do prania.  
W Polsce zjawisko ekościemy nie jest 
jeszcze tak wszechobecne jak zagranicą. 
Świadomość polskich konsumentów o da-
nym zjawisku jest na średnim poziomie,  

 

Greenwashing to termin opisujący zielony PR oraz zielony marketing wykorzystany 
do kłamliwego promowania przedsiębiorstwa jako tego, które kładzie nacisk  

na ekologię. 
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Jedną z możliwości wprowadzenia 
instrumentu dłużnego do obrotu 
jest uzyskanie autoryzacji Catalyst.

Catalyst jest to detaliczno-hurtowy 
rynek instrumentów dłużnych pro-
wadzony przez Giełdę Papierów  
Wartościowych w Warszawie i za-

leżną od niej spółkę BondSpot SA (daw-
niej MTS-CeTO). Powstał on 20 września 
2009 r. Głównym celem utworzenia była 
chęć skoncentrowania rozproszonego  
do tej pory obrotu instrumentami dłużnymi 
emitowanymi przez jednostki samorządów 
terytorialnych i przedsiębiorstwa.  
Pozyskanie kapitału poprzez emisje in-
strumentów dłużnych jest alternatywą 
dla kredytów bankowych oraz instrumen-
tów udziałowych (akcji), które są droższe 
z punktu widzenia przedsiębiorstwa. Dla 
inwestora oczekiwana stopa zwrotu jest 
wyższa niż w przypadku popularnych lo-
kat bankowych. Instrumenty dłużne cha-
rakteryzują się mniejszą stopą zwrotu niż 
np. akcje, ale w zamian towarzyszy im  
o wiele niższe ryzyko inwestycyjne. In-
westor ma także łatwy dostęp do różnego 
rodzaju papierów dłużnych, które może 
sprzedawać oraz kupować w obrocie wtór-
nym. Ponadto szeroki dostęp do instru-
mentów dłużnych - nie skorelowanych  
z rynkiem akcyjnym, umożliwia inwestorom 
efektywną dywersyfikację portfeli inwesty-
cyjnych do tej pory złożonych głównie z in-
strumentów udziałowych.   
 
CO TO SĄ DŁUŻNE   
INSTRUMETY FINANASOWE  
W celu objaśnienia zasad funkcjonowania 
rynku Catalyst zdefiniować należy pojęcie 
finansowych instrumentów dłużnych oraz 
przedstawić krótką charakterystykę instru-
mentów będących w obrocie na tym ryn-
ku. Instrumenty dłużne należą do jednej  
z trzech podstawowych grup instrumentów 
finansowych (dwie pozostałe tworzą in-
strumenty udziałowe oraz instrumenty po-
chodne). Emitent instrumentu finansowego  
o charakterze dłużnym staje się pożyczko-
biorcą (dłużnikiem), a posiadacz instrumen-
tu staje się pożyczkodawcą (wierzycielem, 
obligatariuszem). Do grupy dłużnych in-
strumentów finansowych dopuszczonych 
do obrotu na rynku Catalyst zalicza się ob-
ligacje (rządowe, komunalne, spółdzielcze, 
korporacyjne) oraz listy zastawne.  
Obligacje (ang. bonds) są to papiery war-
tościowe masowego obrotu emitowane 
na okaziciela. Potwierdzają one fakt ist-
nienia zadłużenia emitenta u jej posia-
dacza oraz zobowiązanie wypłacenia 

odsetek w ustalonych terminach. Obliga-
cje uznawane są za tańsze źródło pozyska-
nia kapitału niż emisja akcji.   
W obrocie występują następujące typy in-
strumentów dłużnych:  
• Obligacje rządowe (skarbowe) – emiten-
tem jest Skarb Państwa. Obligacje te charak-
teryzują się minimalnym poziomem ryzyka 
inwestycyjnego oraz niższą stopą zwrotu niż 
instrumenty innych emitentów. Występują 
cztery typy obligacji rządowych: obligacje 
zerokuponowe, indeksowane oraz o stałym 
i zmiennym oprocentowaniu. W przypadku 
obligacji zerokuponowych inwestor zarabia 
na różnicy między ceną kupna a sprzedaży 
papieru dłużnego. Kwota wykupu obligacji 
indeksowanych powiększona jest o pro-
cent wynikający ze zmiany pewnego indek-
su (często jest to stopa inflacji). Obligacje  
o stałym oprocentowaniu charakteryzują się 
aktualnie oprocentowaniem w przedziale od 
4,25% do 6,025%, natomiast oprocentowa-
nie obligacji o zmiennym oprocentowaniu 
uzależnione jest od czynnika bazowego (np. 
średniej stopy rentowności 52-tygodnio-
wych bonów skarbowych lub średniej  
arytmetycznej stopy WIBOR 6M).  
• Obligacje komunalne (samorządowe, mu-
nicypalne) – emitentem są samorządy tery-
torialne. Stopy zwrotu są wyższe niż w przy-
padku obligacji rządowych, ale towarzyszy 
im wyższe ryzyko. Na dzień 31.01.2011 roku 
na rynku występowały obligacje komunal-
ne o oprocentowaniu zmiennym i stałym.  
W przypadku obligacji o zmiennym opro-
centowaniu odsetki wahały się w prze-

dziale 4,19%-7%. Oprocentowanie stałe  
w zależności od emisji wynosi od 5,35%  
do 6,7%.  
• Obligacje przedsiębiorstw (korporacyj-
ne) – emitowane przez przedsiębiorstwa. 
Jest to najbardziej zróżnicowany typ ob-
ligacji. Obarczone są one największym 
ryzykiem inwestycyjnym, a jednocześnie 
towarzyszy im wyższa stopa zwrotu. Wy-
stępują obligacje zerokuponowe oraz  
o stałym i zmiennym oprocentowaniu. Na 
dzień 31.01.2011 roku, najbardziej korzystne  
obligacje o stałym oprocentowaniu emi-
towane były przez Murapol SA i zarabiały 
one 17%. Najniższe oprocentowanie ofero-
wane było przez BGK - Krajowy Fundusz 
Drogowy - na poziomie 5,75%. Oczywi-
ście wysokość tego oprocentowania ade-
kwatna jest do poziomu ryzyka towarzy-
szącego przedsięwzięciu finansowanemu  
z pozyskanego kapitału. Najkorzystniej-
sze obligacje o zmiennym oprocentowaniu  
w dniu 31.01.2011 roku oferowane było przez  
Green House Development, wynosiło ono  
11,54%. Najniższe oprocentowanie zmien-
ne towarzyszyło obligacjom Banku Ochro-
ny Środowiska i było ono na poziomie 
5,2%. Dodatkowo na rynku Catalyst wy-
stępują obligacje spółdzielcze, których 
emitentem są banki spółdzielcze. Debiut 
obligacji spółdzielczych na rynku Cata-
lyst odbył się 31.11.2010 roku. Na dzień 
31.01.2011 roku notowane były tylko w sys-
temie oprocentowania zmiennego i kursy 
te oscylowały pomiędzy 7,05% a 8,15%.  
Na rynku dostępne są również, podobne 

Od półtora roku w Polsce funkcjonuje rynek, gdzie handluje się instrumentami 
dłużnymi, które są równie atrakcyjne dla inwestora jak i emitenta. 

CATALYST – POLSKI RYNEK  
INSTRUmENTóW DŁUżNYCH
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do obligacji, listy zastawne. Ich emitentem 
mogą być tylko banki hipoteczne, które 
w ten sposób pozyskują środki finansowe 
przeznaczone na akcję kredytową. Listy 
zastawne w porównaniu do obligacji cha-
rakteryzują się dłuższymi terminami wy-
kupu i wyższymi stopami zwrotu.  
  
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE    
OBLIGACJI    
Jak wcześniej wspomniano, cechą charak-
terystyczną obligacji jest tańsze pozyska-
nie środków finansowych poprzez emisję 
instrumentu dłużnego, a obligatariusz ma  
zagwarantowany wyższy dochód niż  
w przypadku lokaty bankowej. Obligacje, 
w porównaniu do innych papierów war-
tościowych, są o wiele bardziej przewidy-
walne, gdyż emitowane są na ściśle okre-
ślonych warunkach. Ważnym czynnikiem 
dającym przewagę obligacjom nad popu-
larnymi akcjami jest większe bezpieczeń-
stwo zainwestowanego kapitału. W sytuacji 
likwidacji lub bankructwa emitenta, akcjo-
nariuszowi należy się udział w majątku po 
jego spieniężeniu, jednak prawo udziału  
w tym majątku jest realizowane po spła-
cie wierzycieli (w tym też obligatariuszy). 
 
RYZYKO INWESTYCJI  
W OBLIGACJE   
Ryzyko związane z posiadaniem obligacji 
jest niższe niż w przypadku akcji, ale nie 
da się go całkowicie wyeliminować.  
Najistotniejsze ryzyko łączy się z wypła-
calnością emitenta. Mimo wszelkich pro-
cedur związanych z emisją obligacji, nigdy 
nie można wykluczyć czynnika zewnętrz-
nego, który wpłynie na bankructwo emi-
tenta lub na fakt, czy w terminie wykupu 
obligacji emitent będzie posiadał środki 
finansowe pozwalające na spłacenie wie-
rzytelności. Ryzyko to jest bliskie zera 
w przypadku obligacji Skarbu Państwa, 
w przeciwieństwie do obligacji korpora-
cyjnych, gdzie jest ono o wiele wyższe. 
Związane jest to bezpośrednio z kondycją 
finansową emitenta. Ponadto będzie ono  
o wiele wyższe u emitenta będącego w fazie 
wzrostu niż w fazie dojrzałości.  
Ryzyko, szczególnie ważne w przypadku 
obligacji o zmiennym oprocentowaniu, 

łączy się z wysokością stóp procentowych.  
W przypadku zmiany poszczególnych stóp 
procentowych zakontraktowane odsetki 
wzrastają lub też tracą na wartości (w zależ-
ności od kierunku zmian instrumentu bazo-
wego). Innym rodzajem ryzyka odczuwal- 
nym w przypadku obligacji o stałym opro-
centowaniu jest ryzyko inflacyjne. W sytu-
acji wzrostu inflacji, ceny tych obligacji spa-
dają, ponieważ siła nabywcza odsetek ulega 
zmniejszeniu. W warunkach wysokiej inflacji 
na rynku preferowane są obligacje o zmien-
nym oprocentowaniu, gdyż ich stopa zwrotu 
dopasowuje się do poziomu rynkowych stóp 
procentowych. Ryzyko, którego obawiają 
się przede wszystkim inwestorzy instytucjo-
nalni, dotyczy przedterminowego wykupu 
obligacji (inwestor otrzymuje zwrot kapi-
tału i traci prawo do korzystania z odsetek  
w kolejnych latach). Występuje ono bardzo 
rzadko ponieważ, aby mogło dojść do wcze-
śniejszego wykupu obligacji, musi być od-
powiednio sporządzona klauzula o prawie 
wcześniejszego wykupu, o której istnieniu 
obie strony doskonale wiedzą.  
Przydatne w ocenie ryzyka są publikacje ocen 
tzw. ratingów. Agencje ratingowe dokładnie 
badają kondycję przedsiębiorstwa, nadając 
obligacjom odpowiednią ocenę. Polskie pra-
wo nie nakłada obowiązku nadawania ra-
tingu instrumentom dłużnym (z wyjątkiem 
instrumentów dedykowanych dla rynków 
zagranicznych). Uzyskanie jednak wysokiej 
noty ratingowej nadaje emitentowi dodat-
kowego prestiżu i wiarygodności.  
 
ZASADY FUNKCJONOWANIA 
CATALYST  
Infrastruktura tego rynku obejmuje cztery 
niezależne od siebie platformy. Dwie deta-
liczne prowadzone przez GPW (w formie 
rynku regulowanego i alternatywnego) oraz 
dwie hurtowe prowadzone przez BondSpot 
(w formie rynku regulowanego i alterna-
tywnego). Stworzenie takiej infrastruktury 
spowodowane było chęcią dostosowania się 
do wielkości emisji oraz do potrzeb inwe-
storów: hurtowych, detalicznych, instytu-
cjonalnych oraz indywidualnych.  
Obrót instrumentami dłużnymi odbywa 
się na dwóch platformach jednocześnie. 
Pierwsza funkcjonuje w ramach znanej 

infrastruktury systemu WARSET dla seg-
mentu detalicznego, a drugi jest to system 
BondVision, funkcjonujący dla segmentu 
hurtowego. Jedną z możliwości wprowa-
dzenia instrumentu dłużnego do obrotu jest 
uzyskanie autoryzacji Catalyst. Uzyskanie 
autoryzacji nie jest równoznaczne z wpro-
wadzeniem do obrotu. Autoryzacje Catalyst 
otrzymać mogą również podmioty, których 
emisje odbyły się już wcześniej.  
 
KOSZTY ZAWIERANIA   
TRANSAKCJI ORAZ  
OPODATKOWANIE  
Podstawowym kosztem związanym z in-
westowaniem na rynku Catalyst, tak jak 
w przypadku inwestowania w akcje, są 
prowizje maklerskie. Na ogół wahają się 
one od 0,15% do 0,4% wartości transakcji 
(minimalnie od 3 do 5 zł). Dochód uzyska-
ny z różnicy pomiędzy ceną ze sprzedaży 
obligacji a jej kupnem, dyskonta oraz zy-
sku z odsetek jest dochodem kapitałowy  
i towarzyszy mu 19% podatek.  
Podatek od odsetek opłaca osoba, która 
otrzymuje je od emitenta, a cena rozlicze-
niowa na rynku wtórnym zawiera odsetki 
należne proporcjonalnie do upływu okresu 
odsetkowego, które nie są pomniejszone  
o podatek dochodowy. 

PODSUMOWANIE  
Analiza atrakcyjności finansowych instru-
mentów dłużnych zarówno z punktu widze-
nia inwestora jak i emitenta pozwala stwier-
dzić, iż są one zarówno interesującą formą 
inwestycji - dywersyfikującą portfel, jak  
i doskonałym sposobem pozyskania kapita-
łu. Oprocentowanie z tytułu posiadania ob-
ligacji jest wyższe niż w lokacie bankowej,  
a w porównaniu z akcjami towarzyszy im 
mniejsze ryzyko przy z góry określonej 
stopie zwrotu (której nie można okre-
ślić przy akcjach). Dalszy rozwój rynku 
Catalyst z pewnością będzie sprzyjał po-
pularyzacji inwestowania w obligacje 
poprzez podmioty instytucjonane oraz 
inwestorów indywidualnych.  
       

    Dawid Rezler 
                                  dawid_rezler@gmail.com 
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się kupcy inwestowali złoto w sztukę. 
Jednak dopiero w dwudziestym wieku 
stała się ona poważnym celem inwesty-
cyjnym. W roku 1904 francuski finansista  
Andre Level, wraz z dwunastoma kolega-
mi, założył pierwszy fundusz inwestujący  
w dzieła sztuki, noszący nazwę Skóra 
Niedźwiedzia. Zgromadzili oni 2500 fran-
ków za które kupili ponad sto obrazów 
m.in. Matisse i Picasso. Dziesięć lat później 
na aukcji dzieł sztuki sprzedano je z ponad 

dziesięciokrotnym zyskiem, a całkowita 
stopa zwrotu wyniosła 400%.   
Obecnie światowy rynek dzieł sztuki osią-
ga obroty rzędu 40-90 mld EUR. Tak 
duża rozbieżność wynika z różnic w de-

finicjach sztuki oraz me-
tod pomiaru ich wartości. 
Wynikiem ogólnoświa-
towego kryzysu finanso-
wego było ograniczenie 
wydatków na rynku dóbr 
luksusowych, co za tym 
idzie, w okresie 2008-
2009, na dzieła sztuki 
wydano o 7% mniej niż 
w latach wcześniejszych. 
Obecnie najwięcej inwe-
stycji dokonywanych jest 
w Europie, Ameryce Pół-
nocnej oraz Japonii, jed-
nak dynamiczny rozwój 
rynków azjatyckich po-
zwala przypuszczać, że ta  

sytuacja wkrótce ulegnie zmianie. W roku 
2009 rynek azjatycki, wyłączając Japonię, 
wzrósł o ok. 10%. W tym samym czasie, 
rynki na całym świecie odnotowały spadki. 
  
JAK WYGLĄDA RYNEK DZIEŁ 
SZTUKI NA ŚWIECIE?   
Nasz rodzimy rynek nie jest jeszcze tak 
imponujący jak światowe trendy, jednak 
możemy poszczycić się kilkoma duży-
mi transakcjami w tej dziedzinie, m.in.  

w 2008 roku obraz 
Alfreda Wierusza-
Kowalskiego Awan-
garda myśliwska 
zosta ł  sprzedany 
za 1 360 000 PLN. 
D z ie ł o  p o c ho d z i  
z 1880 roku, a arty-

sta jest jednym z najwybitniejszych polskich 
malarzy tzw. szkoły monachijskiej. Jednak  
w porównaniu z rynkiem światowym ta-
kie kwoty wciąż wypadają blado. Obecnie 
najdroższy jest obraz Jacksona Pollock’a 
Nr 5 z 1948 roku. Dzieło zostało sprzedane 
za 140 mln USD w 2006 roku. Co ciekawe, 
ten amerykański artysta za życia rozdał 
więcej obrazów niż sprzedał. Tworzył on 
w czasach, kiedy w Stanach Zjednoczo-
nych za najbardziej wartościowe uważane 
były dzieła pochodzące z Europy. Dopie-
ro po latach artyści amerykańscy zostali 
docenieni w swoim kraju. Obraz trafił do 
prywatnej kolekcji meksykańskiego mul-
timilionera Dawida Martineza. Przypadek 
tak drogiej sprzedaży nie jest odosobniony. 
Wcześniej najdroższym obrazem świata był  
Chłopiec z fajką Pabla Picasso, sprzedany 
w 2004 roku w domu aukcyjnym Sotheby’s 
w Nowym Jorku za 104,2 mln USD. Obraz 
trafił do prywatnej kolecji anonimowego 
kupca. Jednak tak drogie dzieła sztuki nie 

W          świetle kryzysu na ryn-
kach finansowych, inwesto-
rzy coraz częściej poszukują 
alternatywnych form loko-

wania pieniędzy. Atrakcyjne produkty ban-
kowe mogą okazać się zgubne. Najczęściej 
wysokie oprocentowanie świadczy o tym, 
że instytucje finansowe usiłują szybko 
pozyskać gotówkę ze względu na pogor-
szoną sytuację finansową. W tej sytuacji 
okazać się może, iż Art Banking będzie 
doskonałą receptą na pogorszone warun-
ki finansowe. Jest to wciąż mało znana 
forma inwestycji i często wiąże się z nią 
stereotyp, że rynek ten przeznaczony jest 
tylko dla osób bardzo zamożnych. Jed-
nak nic bardziej mylnego. Handel dziełami 
sztuki staje się coraz bardziej popularny 
wśród drobnych inwestorów.  
 
JAKIE BYŁY POCZĄTKI   
INWESTYCJI W DZIEŁA SZTUKI? 
Początki inwestycji w dzieła sztuki się-
gają epoki renesansu, kiedy to bogacący  

Inwestowanie w sztukę budzi coraz większe zainteresowanie. W szczególny spo-
sób łączy ona cechy użytkowe z ochroną wartości oraz jest idealnym sposobem na  

dywersyfikację portfela inwestycyjnego. 

Jest to wciąż mało znana forma inwestycji i czę-
sto wiąże się z nią stereotyp, że rynek ten prze-
znaczony jest tylko dla osób bardzo zamożnych.

INWEStyCJE  
W pIĘKNo
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zawsze trafi ają do prywatnych kolekcjone-
rów. W 2006 roku Neue Galerie w Wied-
niu zakupiła obraz Gustava Klimta Portret 
Adele Bloch-Bauer za kwotę 135 mln USD.
Obecnie największym zainteresowaniem 
cieszy się malarstwo oraz rysunek, 60% 
wszystkich inwestorów lokuje w ten sposób 
swoją gotówkę. Już za kilka tysięcy złotych 
można kupić obraz twórcy współczesnego, 
czy nawet rysunki Matejki.  Wciąż najmniej 
osób decyduje się na inwestycje w fotogra-
fi ę (8%) oraz w rzeźbę (tylko 3%). Z punktu 
widzenia portfela inwestycyjnego najlepiej 
inwestować kilkanaście procent naszych 
oszczędności w sztukę, a na satysfakcjo-
nujące zyski liczyć można po ok. dziesięciu 
latach. Dzieła sztuki są idealną inwestycją 
w czasie kryzysu lub niestabilności poli-
tycznej, gdyż ich cena jest trwała i nieza-
leżna od wydarzeń gospodarczych. 

W CO INWESTOWAĆ? 
Obecnie najbardziej na wartości zy-
skują dzieła artystów już nieżyjących, 
w szczególności z XIX i XX wieku. Ponad-
to, coraz cenniejsza staje się sztuka współ-
czesna, przede wszystkim z lat 50 i 60. 
Jednak inwestując w dzieła sztuki należy 
zwrócić uwagę na kilka ważnych czynników,

 

na przykład rozpoznawalność nazwi-
ska artysty. Obecnie najpopularniejsi to: 
K o s s a k ,  Che ł moń sk i ,  Ma lc z e w sk i , 
Beksiński oraz Wyspiański. Im bardziej 
znane nazwisko artysty, tym większe praw-
dopodobieństwo, że w przyszłości znajdzie-
my nabywcę na nasze dzieło. Ważne jest, 
aby przed zakupem skonsultować się z od-
powiednim specjalistą celem sprawdzenia, 
czy aby na pewno nasz potencjalny naby-
tek jest własnością sprzedającego oraz czy 
jest oryginałem.    

ILE MOŻNA ZAROBIĆ NA  
DZIEŁACH SZTUKI?   
Analiza rynku sztuki pokazuje, iż na 
pr ze st r zen i  os t at n ich 60 lat  śre d-
nia stopa zwrotu z inwestycji wynosi 
ok. 10,4%, w czasach recesji było to 10,9%. 
W minionych 5 latach było to 7,3%, a co
ciekawe w t y m samy m czasie r y nek 
a kc j i  s t r ac i ł  2 , 4% .  Wa ż ne  je s t ,  i ż 
w przy padku sztuki inf lacja nie ma
znaczenia. Sztuka to intratna moż-
l iwo ść  lokowa n ia  gotówk i  d la  t ra-
d y c y j n y c h  i n w e s t o r ó w ,  b o w i e m 
w odróżnieniu od innych aktywów jest 
własnością, a nie kontraktem czy zapisem 
elektronicznym w banku. Dzieła sztuki 
są szczególnie doceniane w ok resie 
kryzysu f inansowego. Badacze argu-
mentują, że zachowanie rynku sztuki 
nie ma związku z kursami na giełdzie. 
Je s t  o n  o d w r o t n i e  p r o p o r c j o n a l -
ny do rynku obligacji, które zazwyczaj 
stanowią ucieczkę od wahań na rynkach ka-
pitałowych. Powyższe czynniki czynią dzie-
ła sztuki doskonałą długoterminową lokatą 
gotówki, tak jak w przypadku obrazu 
Marka Rot hko White Center,  k tór y 
w 1960 kupiono za 10 tys. USD, aby w 2007 r. 
sprzedać go za 73 mln USD. 

JAKIE SĄ PERSPEKTYWY  
ROZWOJU RYNKU DZIEŁ SZTUKI?
Rynek dzieł sztuki rządzi się podobnymi 
prawami jak giełdy papierów wartościo-
wych. Największe straty przynosi kupo-
wanie w szczycie hossy, a największe zyski 
podczas bessy. Inną cechą wspólną jest 
dywersyfi kacja portfela. Doświadczeni in-
westorzy twierdzą, że najlepszą strategią 
jest kupno jednego obrazu jeśli dysponuje-
my kwotą 2 000 PLN. Natomiast posiada-
jąc 20 000 PLN lepiej zakupić 10 obrazów 

po 2 000 PLN. Zróżnicowanie inwestycji 
zminimalizuje ryzyko i zwiększy szanse 
na wysokie zyski. Z pewnością to co od-
różnia rynek dzieł sztuki od tradycyjnego 
inwestowania to zasady doboru odpowied-
nich walorów, czyli artystów i ich dzieł. 
W tej sytuacji należy dokonać próby wy-
obrażenia sobie świata za 30 lat, tego jak 
będzie wyglądał nasz kraj i kim będą na-
sze dzieci, gdyż to właśnie ta moda może 
obowiązywać w przyszłości. 
Co roku akademie sztuk pięknych kształ-
cą tysiące malarzy, jednak tylko kilkoro 
z nich będzie się w przyszłości cieszyć 
uznaniem. Oczywiście, menedżerowie fun-
duszy inwestycyjnych obiecują duże zyski, 
jednak przy podejmowaniu decyzji należy 
zachować zdrowy rozsądek i uważnie ob-
serwować rynek. Choć dzieła sztuki dają 
nadzieję na wysokie profity, to historia 
zna przypadki ogromnych strat. Niewąt-
pliwie jedną z nich była sytuacja w roku 
1999, kiedy to na giełdzie japońskiej na-
stała moda na inwestowanie w sztukę, jed-
nak w pewnym momencie rynek zaczął 
odnotowywać straty. Z pewnością rynek 
sztuki nie jest przeznaczony dla speku-
lantów, ani osób liczących na szybkie zy-
ski. Co więcej okazać się może, że osiągnął 
on właśnie swoje maksimum i kupowanie 
na nim może oznaczać spadki lub stagna-
cję. Tak jak w przypadku europejskich im-
presjonistów, których ceny utrzymują się 
na niezmiennym poziomie od 1990 roku. 
Choć inwestycje w sztukę mogą być bar-
dzo ekscytujące, to samo poczucie dobrego 
smaku nie wystarczy. Ważny jest również 
zmysł do biznesu, gdyż naszym celem ma 
być przede wszystkim zysk. 

        Sylwia Wilk
      s.wilk88@gmail.com

Jackson Pollock „Nr 5”, 1948 r.
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różni się od prognozowanego. Właśnie na 
podstawie takich sytuacji zbadamy, któ-
re dane są naprawdę istotne dla inwesto-
rów. W badaniu tym analizujemy wpływ 
publikacji amerykańskich danych ma-
kroekonomicznych na amerykańską gieł-
dę oraz dolara w roku 2010. 
Przygotowałem strategię, która pozwoli 
nam przekonać się, jakie zyski lub stra-
ty osiągniemy grając pod te dane, jednak 
tylko w momencie, 
gdy publ ikowane 
wartości dość wy-
raźnie różnią się od 
prognoz. I tak, gdy 
publikacja pozytyw-
nie zaskoczy rynek 
(np. opublikowany 
1 września 2010 roku indeks ISM dla prze-
mysłu, który wyniósł 56,3 - przy prognozie 
53), będziemy otwierać długą pozycję na 
kontrakcie na indeksie Dow Jones, gdyż 
zakładamy, że rynek akcji pozytywnie od-
bierze lepsze od oczekiwanych informacje. 
Na parze EUR/USD natomiast otworzy-
my krótką pozycję, ponieważ spodziewa-
my się, że dolar umocni się wobec euro. 
Gdy publikowane wartości będą gorsze od 

oczekiwań, będziemy sprzedawać kontrakt 
na indeks Dow Jones oraz zajmować długą 
pozycję na eurodolarze. Wszystkie pozy-
cje będziemy zamykać po godzinie, zakła-
dając, że tyle trwa reakcja rynku na dane. 
 
GŁÓWNE DANE 
Publikacja danych o PKB, wbrew intu-
icji, rzadko pretenduje do miana główne-
go wydarzenia miesiąca, gdyż inwestorzy 

na bieżąco obserwują publikacje wszyst-
kich składników cząstkowych wchodzących 
w skład PKB. Dużo większe znaczenie ma 
bilans handlu zagranicznego, który obok 
danych z rynku pracy oraz decyzji zarządu 
FED w sprawie stóp procentowych jest naj-
ważniejszym wskaźnikiem dla inwestorów.  
W 2010 roku na opisanej wcześniej strate-
gii udało się zyskać 61 punktów na indeksie 
Dow Jones. Podobny wynik można było 

S y t uac ja  gospod a rcza d a nego 
państwa jak również gospodar-
ki światowej to jedne z głównych  
czynników wpływających na noto-

wania akcji oraz kursy walut. W analizach 
rynkowych często pojawiają się informa-
cje, że inwestorzy czekają na publikację 
danych lub że wpłynęły one na przebieg 
sesji. Wiele fundamentalnych czynników 
ma wpływ na notowania walut i kursy ak-
cji (np. indeksy aktywności gospodarczej 
w różnych regionach). Odzwierciedlają one 
to, jak inwestorzy postrzegają kondycję po-
szczególnych gospodarek i ich perspektywy. 
W ciągu jednego dnia sesyjnego zalewa nas 
masa informacji dotyczących gospodarki. 
Warto przyjrzeć się dokładniej, które z nich 
są istotne dla inwestorów, a co do których 
przykładają oni mniejszą wagę. 

METODA BADANIA 
Przed publikacją danych dokonywane są 
prognozy, które rynek dyskontuje zaraz 
po ich ujawnieniu. W momencie publi-
kacji wskaźników makroekonomicznych 
mogą nastąpić gwałtowne ruchy na pa-
rach walutow ych oraz kursach akcji 
w przypadku, gdy ogłoszony wynik znacznie

Podejmując decyzje ekonomiczne należy pamię-
tać by nadawać danym makroekonomicznym 
odpowiednią wagę.

Jakie wskaźniki makroekonomiczne są istotne dla inwestorów?

JaK ZaRaBIaĆ Na daNyCH 
MaKRoEKoNoMICZNyCH?
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wartościach tych wskaźników dolar zyskał 
do euro 68 pipsów. Podobny wynik uzy-
skały razem wzięte: indeks wskaźników 
wyprzedzających, prognozujący przyszłe 
informacje na temat gospodarki, indeks 
nastrojów w biznesie dla Nowego Yorku 
(NY Empire State) oraz indeks koniunk-
tury w sektorze wytwórczym w Filadelfi i. 
Wskaźniki ISM, mierzące poziom akty- 
wności gospodarczej w sektorach prze-
mysłu i usług, dały bardzo dobry wynik 
100 punktów na indeksie Dow Jones. 
    
PODSUMOWANIE
Wielu inwestorów decyduje się grać pod 
dane makroekonomiczne. Podejmując de-
cyzje inwestycyjne należy jednak pamiętać, 
by nadawać im odpowiednią wagę. Warto 
również mieć na uwadze większą niż zwy-
kle zmienność kursów w okresie po publi-
kacji danych gospodarczych. 

                      Wojciech Woźniak
   Makler Papierów Wartościowych
             wojciech.wozniak1@gmail.com

osiągnąć dzięki wskaźnikowi sprzedaży 
detalicznej, który stanowi podsumowanie 
popytu gospodarstw domowych oraz sprze-
daży bez samochodów (ze względu na znacz-
ną zmienność ich sprzedaży w ciągu roku). 
Produkcja przemysłowa wpływa natomiast 
na dolara. Udało się dzięki niej zarobić 
102 pipsy. Podobnie sytuacja przedstawia 
się dla zamówień na dobra trwałego użytku. 
Podstawę obliczeń tego wskaźnika stano-
wią dane uzyskane od 4300 tysięcy produ-
centów dóbr trwałych wyprodukowanych 
w USA z 89 branż przemysłowych. Badania 
dowodzą, że mniejsza infl acja przyczynia 
się do lepszej sytuacji na giełdzie, m.in. 
dzięki niższemu kosztowi kapitału. Niższa 
niż prognozowana infl acja dała 53 punkty 
zysku na indeksie Dow Jones. 

DANE Z RYNKU PRACY 
Amerykański raport z rynku pracy uwa-
żany jest za najważniejszy dla rynków ze 
względu na znaczenie, jakie ma dla kształ-
towania dochodów ludności, co przekła-
da się na generowany przez nich popyt. 
Raport ten ceniony jest również za przej-
rzystość danych, choć warto pamiętać, 
że pochodzą one z badań statystycznych. 
W wybranej przez nas strategii zdecydowa-
nie najwięcej dało się zarobić na zmianie 
zatrudnienia w sektorze pozarolniczym 
(106 punktów i 416 pipsów). Ta informacja 
publikowana jest zazwyczaj wraz ze stopą 
bezrobocia w pierwszy piątek miesiąca. 
Nieco mniejsze zyski dawała też informa-
cja o złożonych wnioskach o zasiłek dla 
bezrobotnych, publikowana cotygodniowo. 
Minimalne znaczenie dla rynków należy 
przypisać raportowi ADP, przedstawiające-
mu zmianę zatrudnienia poza rolnictwem 
w sektorze prywatnym, który jest progno-
stykiem raportu o zatrudnieniu. 

DANE Z RYNKU 
NIERUCHOMOŚCI 
Sytuacja i trendy panujące w określonym 
czasie na rynku nieruchomości mogą być 
pomocne w ocenie koniunktury gospodar-
czej. Amerykanie zdecydowanie częściej 
decydują się na nabycie, kupno wcześniej 
zamieszkałego domu niż budowanie no-
wego, więc wskaźnik dotyczący sprzedaży 
domów rynku wtórnego ma istotne zna-
czenie. W naszej strategii przyniósł nam 
148 pipsów zysku. Tylko 29 pipsów mniej 
można było zyskać dzięki danym dotyczą-
cym pozwoleń na budowę domów oraz roz-
poczętych już budów domów. 

INDEKSY
Jednym z czynników, które decydują 
o proporcjach podziału przychodów go-
spodarstw domowych między konsumpcją 
i oszczędnościami, są nastroje konsumen-
tów. Bada je m.in. Indeks Uniwersytetu 
Michigan, a także indeks zaufania kon-
sumentów. Przy lepszych niż oczekiwane 

Tabela 1. Skuteczność strategii inwestycyjnej opartej o wskaźniki makroekonomiczne

Wskaźnik 
makroekonomiczny

Łączny 
zysk(strata) 
w punktach 

indeksu Dow 
Jones

Ilość pozycji, 
która przyniosła 

zysk (łączna ilość 
otworzonych 

pozycji)

Zysk w pipsach na 
parze walutowej 

EUR/USD

Ilość 
pozycji, która 

przyniosła zysk 
(łączna ilość 
otworzonych 

pozycji)

pKB -38,2 2 (5) -6,8 2 (5)

Bilans handlu 
zagranicznego 61,2 8 (10) 4,9 6 (10)

Sprzedaż detaliczna 
oraz sprzedaż bez 

samochodów
59,6 6 (7) -68,5 2 (7)

produkcja przemysłowa -0,8 2 (4) 102,1 3 (4)

Zamówienia na dobra 
trwałego użytku -22,3 6 (12) 47 7 (12)

Infl acja 53,1 4 (4) -3 2 (4)

Zmiana zatrudnienia 
w sektorze pozarolniczym, 

Stopa bezrobocia
106,0 7 (9) 418,2 8 (9)

Wnioski o zasiłek 
dla bezrobotnych 64,4 5 (9) 263,4 8 (9)

Raport ADp 42,1 3 (4) -18,7 2 (4)

Sprzedaż domów na rynku 
wtórnym -5,0 3 (5) 148,1 4 (5)

Sprzedaż nowych domów 5,2 2 (4) 6,5 3 (4)

pozwolenia na budowę 
domów oraz rozpoczęte 

budowy domów
-33,3 2 (5) 119,2 5 (5)

Indeks ISm dla przemysłu 
oraz usług 100,2 7 (9) -51,5 4 (9)

Indeks zaufania 
konsumentów, Indeks 
Uniwersytetu michigan

25,2 6 (10) 68 6 (10)

Indeks wskaźników 
wyprzedzających, Indeks 
Fed z Filadelfi i, Indeks NY 

Empire State

42,2 8 (11) 65,1 6 (11)

          *bez uwzględnienia kosztów transakcyjnych oraz spreadów
    Źródło: opracowanie własne na postawie danych z www.xtb.pl
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stroną w tej umowie, a jedynie podmiotem, 
na który wystawiany jest kontrakt. W przy-
padku, gdy wystąpi zdarzenie kredytowe 
polegające na bankructwie, niewypłacalno-
ści lub potrzebie negocjowania warunków 
zadłużenia takiego podmiotu, posiadacz 
kontraktu ma zapewniony zwrot wartości 
całkowitego długu od jego wystawcy. Kwoty 
kontraktów wahają się przeważnie w grani-
cach 10 - 20 mln dolarów. Są to transakcje 
raczej niedostępne dla przeciętnych inwe-
storów. Powszechną praktyką jest także 

stosowanie przez strony zabez-
pieczeń pieniężnych, których 
wielkość ustalana jest przy 
emisji kontraktu. Zabezpiecze-
nia w formie depozytu pienięż-
nego zmieniają swoją wartość 
w czasie trwania kontraktu  
w sytuacji, gdy spread CDS się 

zmienia, bądź też kiedy obniżony zostaje 
rating jednej ze stron. Czas trwania kon-
traktów może wynosić od 1 do 10 lat, ale 
najczęstszy jest okres 5- letni.  

Już pierwszy człon nazw y, czyli  
Credit Default, świadczy o tym, że 
instrument ten ma jakiś związek  
z sytuacją niespłacania zobowiązań 

przez pożyczkobiorcę. Swap interpretować 
natomiast możemy jako instrument po-
chodny, za pomocą którego dwie strony 
umowy wymieniają się przyszłymi przepły-
wami pieniężnymi na określonych przez 
siebie warunkach.   
Łącząc te dwie definicje razem otrzymuje-
my istotę CDS: jest to kontrakt, na podsta-
wie którego jedna ze stron 
- protection buyer - kupujący 
ubezpieczenie od niespłacenia 
długu przez pożyczkobiorcę zo-
bowiązuje się do dokonywania 
stałych (przeważnie kwartal-
nych) płatności na rzecz drugiej 
- protection seller - wystawcy 
CDS. Płatności te, znane też jako spread, 
definiowane są za pomocą punktów bazo-
wych określających procentową wartość 
nominalną papieru dłużnego, na jaki doko-

nano zabezpieczenia (100 p.b. = 1%). 
 Kontrakty CDS wykorzystywane są w stra-
tegiach hedgingowych - zabezpieczających 
ryzykowne pozycje, arbitrażowych - mają-
cych na celu osiągnięcie zysku bez ponosze-
nia ryzyka, ale również do spekulacji 
-wystawianiu się na ryzyko w celu osią-
gnięcia zysku ze zmiany cen. Istotną i bu-
dzącą duże wątpliwości właściwością CDS 
jest to, iż protection buyer nie musi ko-
niecznie być wierzycielem długu, na jaki 
kontrakt został zawarty. W takim przypad-

ku mamy do czynienia z tzw. nagimi CDS’a-
mi w ystaw iany mi jedy nie w celach 
spekulacyjnych. Należy pamiętać, iż emi-
tent obligacji lub kredytobiorca nie jest 

 

Kontrakty Credit Default Swaps odegrały ważną 
rolę podczas zapoczątkowanego w Grecji kryzysu 
finansów publicznych.    

W komentarzach dotyczących problemów finansowych korporacji i rządów mówi 
się ostatnio dużo o kontraktach CDS (Credit Default Swap). Jedni porównują je do 
lustra odbijającego sytuację ekonomiczną danego podmiotu, inni do ubezpiecze-
nia od pożaru na dom sąsiada, które zachęca by go wywołać. Jeszcze inni, jak sam  

Warren Buffet, nazywają je „finansową bronią masowej zagłady”.

CREDIT DEFAULT SWAp 
NARZĘDZIEm FINANSOWEj ZAGŁADY
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Wykres 1. Szacunkowy wzrost wartości rynku CDS w miliardach dolarów wg danych ISDA  
                 (International Swaps and Derivatives Association) 
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Wykres 2. Wartości spreadów na kontrakty CDS w poszczególnych państwachRYNEK CDS W OSTATNIEJ  
DEKADZIE   
Przed wybuchem globalnego kryzysu fi-
nansowego w 2008 roku, kontrakty CDS 
były całkowicie poza kontrolą amerykań-
skiej komisji fi nansowej SEC (U.S. Securi-
ties and Exchange Commission) jak i CFTC 
(Commodity Futures Trading Commission) 
-  komisji  zajmując ej  s ię  nad zorem 
obrotu kontraktami futures i opcjami. In-
stytucje te uznały, że instrumenty CDS nie 
należą do pola ich odpowiedzialności 
i w związku z tym nie ma potrzeby ich kon-
trolowania. Za pierwsze w historii CDS 
uznaje się wydane przez bank JP Morgan 
Chase zabezpieczenia na kredyt koncernu 
Exxon w 1994 roku. Pomimo tego, że jest to 
instrument stosunkowo nowy, w ostatniej 
dekadzie cieszył się on bardzo dużą popu-
larnością. Od 1998 roku rynek CDS szaco-
wany był na 300 miliardów dolarów 
(z czego 50 mld należało do JP Morgan). Od 
tego czasu urósł on do niewyobrażalnych 
rozmiarów. Już w 2002 roku ISDA (Inter-
national Swaps and Deivatives Association) 
szacowała go na ponad 2 biliony dolarów, 
a w 2007 roku osiągnął maksymalną war-
tość ponad 62 bilionów dolarów. Chociaż 
liczby te nie przedstawiają faktycznych 
wartości przepływów pieniężnych, gdyż te 
stanowiły mały procent tej kwoty, to poka-
zują ogromny przyrost wolumenu tych 
transakcji. Tak duży wzrost przypisuje się 
przede wszystkim spekulantom stosującym 
wspomniane wcześniej nagie kontrakty. 
Można przyznać rację tym, którzy twier-
dzą, że takie rozdmuchanie rynku CDS’ów 
jako spekulacji na pogorszenie kondycji 
fi nansowej przedsiębiorstw mogło być jed-
ną z pośrednich przyczyn kryzysu zapo-
czątkowanego w 2008 roku. Wydarzenia 
z tego okresu skłoniły urzędników z SEC do 
zajęcia się sprawą CDS’ów. Skutkiem ich 
pracy było przyznanie amerykańskiemu 
operatorowi rynkowemu Intercontinental 

Exchange (ICE) zadania rozliczania trans-
akcji Credit Default Swap, a izba rozra-
chunkowa Deposit Trust and Clearing Corp. 
(DTCC) zaczęła publikować cotygodniowe 
dane z rynku kontraktów CDS.  

DESTRUKCYJNE MECHANIZMY 
OBROTU CDS’AMI  
Kłopoty na rynku fi nansowym rozpoczęły 
się, gdy bank inwestycyjny Bear Sterns 
stracił płynność i przy dużym wsparciu 
sektora publicznego został przejęty przez 
JP Morgan. Następny w kolejce był Lehman 
Brothers. Po bankructwie tego dużego ban-
ku ukazano, że jego całkowity dług wynosił 
155 miliardów dolarów. Wartość kontrak-
tów CDS zabezpieczających ten dług 
opiewała na około 400 miliardów, co świad-
czyło o dużej ilości nagich CDS’ów. Protec-
tion seller’em dużej części tych kontraktów 

była grupa fi nansowa American Internatio-
nal Group (AIG). Poza tym była ona także 
wystawcą dużej ilości kontraktów CDS na 
obligacje CDO (Collateralized Debt Obliga-
tions) związanych z załamującym się wtedy 
rynkiem nieruchomości. Te przesłanki spo-
wodowały obniżenie ratingu AIG przez 
agencje Moody’s i Standard & Poor. Warun-
ki zapisane w kontraktach zakładały, iż 
obniżenie ratingu obligowało AIG do wnie-
sienia jeszcze większych zabezpieczeń na 
wystawione CDS’y. Gigant ubezpieczenio-
wy znalazł się na skraju bankructwa, któ-
rym pewnie cała historia by się zakończyła, 
gdyby nie udzielenie linii kredytowej na 
wysokość 85 miliardów przez Rezerwę 
Federalną. Łączna kwota udzielonego 
wsparcia od strony rządowej była dwa razy 
wyższa. Oznaczało to nieuniknioną, aczkol-
wiek konieczną, nacjonalizację amerykań-
s k i e go  u b e z pi e c z y c i e l a .  A IG  b y ł a 
zaangażowana w transakcje CDS z wieloma 
innymi bankami, które często też były wy-
stawcami CDS’ów. Wszystkie razem two-
rzyły swego rodzaju sieć, w której załamanie 
jednego z elementów pociągnęłoby za sobą, 
efektem domina, następne. Gdyby nie 
wsparcie amerykańskiego rządu, kryzys 
mógł przybrać niewyobrażalne rozmiary. 
Kolejną rzeczą, którą krytycy zarzucają me-
chanizmowi obrotu kontraktami jest moty-
wacja posiadaczy CDS do doprowadzenia 
jednostek, na które dany kontrakt został 
wystawiony do zdarzenia kredytowego, 
czyli często do bankructwa. Tak stało się na 
przykład podczas prób ratowania amery-
kańskiego koncernu samochodowego 
General Motors. Wierzyciele GM mający 
zabezpieczenia długu doprowadzili do tego, 
by zostało wobec niego rozpoczęte postępo-
wanie likwidacyjne, aby w ten sposób 
nabyć prawo do wypłaty odszkodowania 
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CDS. Również w tym przypadku rząd USA 
wsparł finansowo koncern, ratując go tym 
samym przed całkowitym bankructwem. 
  
A MOŻE TYLKO LUSTRO?  
Kontrakty Credit Default Swaps odegrały 
także ważną rolę podczas zapoczątkowane-
go w Grecji kryzysu finansów publicznych, 
który zaatakował później inne kraje UE.  
Jesienią 2009 roku wyszło na jaw, iż dane 
statystyczne dotyczą-
ce sytuacji finansów 
publicznych Grecji 
nie odpowiadały rze-
czywistości. Rewizja 
zobowiązań pokaza-
ła, że Grecja może nie 
być w stanie spłacić 
zaciągniętych dłu-
gów, a kluczowe agen-
c j e  r a t i n g o w e 
obniżyły jej poziom 
wiarygodności kre-
dytowej. Wydarze-
niom tym towarzyszył 
gwałtow ny wzrost 
c e n y  ( s p r e a d u ) 
5-letniego kontraktu 
CDS na greckie obli-
gacje.  Z poziomu ok. 
120 p.b. we wrześniu 
2009 roku wzrósł on 
drastycznie osiągając szczyt ponad pozio-
mem 1000 p.b. w czerwcu 2010 r. Oznacza 
to, że dla kontraktu o wartości 10 mln płat-
ność wzrosła ze 120000 do 1000000. Po 
planach pomocy finansowej dla Grecji, pre-
sja na wzrost wartości CDS’ów zmalała, 
jednak nie spadła poniżej wartości 500 p.b. 
- co i tak jest wysoką wartością. Dla porów-
nania, spread kontraktu na obligacje nie-
mieckie waha się w granicach 50 p.b. i nie 
przekroczył jak dotąd 90 p.b. W złej sytu-
acji znalazły się także inne kraje europej-
skie: Portugalia, Hiszpania, Irlandia. 
Istnieją podzielone opinie co do tego, czy 

CDS’y miały jakikolwiek wpływ na sytuację 
finansów publicznych w tych krajach. Euro-
pejscy politycy twierdzą, że wydarzenia na 
rynku CDS pogorszyły w znacznym stopniu 
zdolność do pozyskania przez rządy kapita-
łu od inwestorów i przyspieszyły cały pro-
ces. Greckie obligacje zaczęły być odbierane 
jako bardzo ryzykowne, przez co koszt po-
zyskania kapitału wzrósł. Ich zdaniem 
przybliżyło to widmo bankructwa. Rozwa-

żania na temat CDS’ów w Parlamencie Eu-
ropejskim doprowadziły do podjęcia przez 
niego na początku marca 2011 roku rezolu-
cji zakazującej całkowicie handel nagimi 
CDS’ami na terenie Unii Europejskiej. Od-
mienną opinię na temat tych instrumentów 
przedstawiają bankowcy. Według nich kon-
trakty CDS odzwierciedlają tylko to, co 
dzieje się w gospodarce i prawdziwym po-
wodem wzrostu awersji do ryzyka był fatal-
ny stan finansów państwowych. Dodatkowo 
argumentują oni, że Grecja mogłaby się 
znaleźć w jeszcze gorszej sytuacji bez kon-
traktów zabezpieczających, gdyż nikt nie 

byłby skłonny zainwestować w tak ryzy-
kowne obligacje. Zgodnie z danymi izby 
rozrachunkowej (DTCC) wartość kontrak-
tów CDS na obligacje greckie w marcu 2010 
roku wynosiła 9 miliardów dolarów, czyli 
niewiele w porównaniu z całkowitym dłu-
giem wartości 271 miliardów dolarów. 
Świadczy to o tym, iż nie ma podstaw,  
by zrzucać winę na spekulujących CDS’ami 
za wywołanie tej sytuacji. Z pewnością jed-
nak kontrakty te unaoczniły sprawę pogar-
szającej się sytuacji państw europejskich. 
 
 
CO BĘDZIE DALEJ?  
O Credit Default Swap’ach może być jeszcze 
głośno. Warto śledzić ich kwotowania i in-
formacje płynące z tego rynku, aby nie dać 
się zaskoczyć i móc szybko zareagować na 
zmiany. CDS’y mogą być wskaźnikiem sy-
tuacji gospodarczej danego kraju. W przy-
padku kwotowań polskich CDS’ów ich 
wartości wahają się w granicach od 100 do 
300 p.b. Okresem ich gwałtownego wzro-
stu był jedynie luty 2009 roku, kiedy prze-
kroczyły wartość 400 p.b. Ten ostry ruch  
w górę można połączyć z atakiem spekula-
cyjnym na polską walutę, o którym mówiło 
się w tamtym okresie. Na początku lutego 
2011 roku głośnym echem odbiła się reko-

mendacja Barclays Capital, w której bank 
zalecił swoim klientom kupowanie polskich 
CDS’ów. Nie można się dziwić natychmia-
stowej reakcji wiceministra finansów, który 
powiedział, że nie należy traktować reko-
mendacji jako wieszczenie bankructwa. 
Mimo to, należy mieć nadzieję, że polski 
rząd zareaguje na te sygnały w sposób roz-
tropny i nie dopuści do dawania powodów 
do kolejnych takich rekomendacji.  

 
            Adam Krajewski 
          adam.krajewski@skninwestor.com
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PKB 
W ostatnich kilku kwartałach w gospo-
darce światowej trwało ożywienie. Było 
to głównie zasługą szybkiego wzrostu 
w krajach rozwijających się (w szczególności 
w Azji i w Ameryce Łacińskiej). Bezpośred-
nio korzystają na tym gospodarki rozwinię-
tych krajów Europy Zachodniej (Niemcy, 
Szwecja), które dużą część swojej produkcji 
eksportują do Azji. Ze względu na powią-

zania z gospodarką Niemiec, pośrednio ko-
rzysta na tym również Polska. 
Po dobrych dwóch pierwszych kwartałach 
ubiegłego roku, PKB w trzecim i czwar-
tym kwartale wzrosło o odpowiednio 4,2% 

i 4% r/r. Według analiz Ministerstwa 
Gospodarki „rosnąca (…) dynamika PKB 
była wynikiem ożywienia zarówno kon-
sumpcji, jak i odradzaniem się popytu inwe-
stycyjnego”. Według szacunków Eurostatu, 
PKB w całym 2010 r. wzrosło aż o 3,8%, co 
daje nam 3 pozycję w UE – zaraz po Szwe-
cji i Słowenii. Wykres 1. przedstawia tempo 
wzrostu PKB w 2010 r. w porównaniu z la-
tami poprzednimi. 

POLITYKA PIENIĘŻNA I CENY 
Wzrost popytu na żywność i surowce ze 
strony krajów rozwijających się oraz eks-
pansywna polityka pieniężna prowadzo-
na przez główne banki centralne wywarły 

silną presję infl acyjną. Jedynie w okresie 
od października 2010 do stycznia 2011 roku 
indeks cen surowców rolnych wzrósł o 6,1%, 
co stanowi jeden z najsilniejszych wzrostów 
w tej dekadzie. Znaczący wpływ na kształ-
towanie się cen surowców rolnych, oprócz 
niekorzystnych warunków agrometeorolo-
gicznych, miała duża podaż płynności na 
globalnych rynkach fi nansowych. 
Choć w całym 2010 roku infl acja wyniosła 
2,6%, co jest zbliżone do celu infl acyjnego 
NBP (2,5%), ostatnie miesiące przyniosły 
wyraźny wzrost poziomu cen – w grudniu 
poziom inflacji wyniósł 3,1% r/r. Wraz 
z podwyżkami VAT wchodzącymi w życie 
1 stycznia 2011 roku i niepewną sytuacją po-
lityczną w krajach eksportujących ropę naf-
tową, przyczyniło się to do wzrostu oczeki-
wań infl acyjnych, co skłoniło Radę Polityki 
Pieniężnej do podwyżki stóp procentowych 
o 25 punktów bazowych na początku 2011 
roku. Wykres 2. przedstawia wysokość 
stóp procentowych wraz z poziomem od-
powiednich indeksów cen – CPI i PPI. 
    
RYNEK PRACY 
Na rynku pracy obserwowany jest dalszy 
wzrost zatrudnienia. Stopa bezrobocia spa-
dła w tym okresie z 10,6% na początku roku 
do 9,3% pod koniec bieżącego roku. Pod ko-
niec 2010 r. największe bezrobocie utrzy-
mywało się w woj. warmińsko-mazurskim 
(20%), najmniejsze zaś w woj. mazowiec-
kim (9,4%) i wielkopolskim (9,2%). Jed-
nocześnie współczynnik aktywności zawo-
dowej, mierzący stosunek osób aktywnych 
zawodowo (pracujących i bezrobotnych) 
do ogółu ludności w wieku produkcyjnym,
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Wykres 1. Tempo wzrostu PKB w 2010 r. w porównaniu z latami poprzednimi

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego

Po spadku tempa wzrostu w 2009 roku, gospodarka Polski w 2010 roku powróciła 
na ścieżkę szybkiego rozwoju. Wstępne dane sugerują, że pod względem tempa 
wzrostu PKB zajmujemy dziś 3 pozycję w UE. Czy w związku z powyższym nie 
powinniśmy się martwić kondycją naszej gospodarki? Wręcz przeciwnie. 2010 rok 

to również wzrost zadłużenia fi nansów publicznych i postępującej infl acji.

GOSPOdARKA POLSKI W DRUGIm 
póŁROCZU 2010 ROKU
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wzrósł w dwóch ostatnich kwartałach 
o odpowiednio 0,8% i 0,7% r/r, osiągając 
w IV kw. 2010 r. 55,8%. Choć wzrost aktyw-
ności zawodowej i spadek stopy bezrobocia 
napawają optymizmem, pamiętajmy, że do 
poziomu sprzed kryzysu (6,6% w III kwarta-
le 2008 roku) jeszcze dużo brakuje. 

FINANSE PUBLICZNE 
Uruchomienie we wrześniu zeszłego roku 
licznika długu przez prof. Balcerowicza 
wywołało wzmożoną dyskusję na temat 
zadłużenia państwa. Według wstępnych 
danych Ministerstwa Finansów zadłuże-
nie sektora fi nansów publicznych w ostat-
nim miesiącu III kw. 2010 r. wyniosło 
746,12 mld PLN, z czego zadłużenie sek-
tora rządowego wyniosło 698,58 mld PLN 
(93,6%), samorządowego 44,67 mld PLN 
(6%), a sektora ubezpieczeń społecznych 
2,85 mld PLN (0,4%). Pod koniec grud-
nia zeszłego roku zadłużenie samego tylko 
Skarbu Państwa wyniosło 701,85 mld PLN, 
na co w 72,2% przypadało zadłużenie kra-
jowe, zaś w 27,8% zagraniczne. 
Rosnący poziom zadłużenia martwi nie 
tylko z powodów ekonomicznych. Poziom 
długu publicznego w 2010 r. w relacji do 
PKB wynosił według różnych szacunków 
od 52,8% do 53,5%. Oznacza to niebez-
pieczne zbliżenie się do drugiego progu 
ostrożnościowego ustalonego w Konsty-
tucji RP na poziomie 55%. Przekroczenie 
tego poziomu skutkowałoby koniecznością 
przedsięwzięcia konkretnych działań słu-
żących jego redukcji, co przy małym praw-
dopodobieństwie zmniejszenia wydatków 
budżetowych, groziłoby koniecznością 
dalszych podwyżek podatków. Ekonomiści 
Ministerstwa Finansów uspokajają jednak, 
przewidując, że w 2011 roku dług publicz-
ny nie przekroczy 55% PKB. 

HANDEL ZAGRANICZNY 
W III i IV kwartale zmniejszyła się dynami-
ka zamówień zagranicznych, co przełożyło 

się na obniżenie dynamiki polskiego eks-
portu. W III kwartale 2010 r. wzrósł on co 
prawda o 23% r/r, ale spadł o 1,1% kw/kw.
Podobna sytuacja miała miejsce w IV kw., 
kiedy to eksport wzrósł o 12,5% r/r, ale spadł 
o 2,6% kw/kw. Jak zauważają analitycy NBP 
przyczyną jest „osłabienie dynamiki niemiec-
kiego eksportu w drugiej połowie 2010 r.”
spowodowane zakończeniem „programu 
dopłat do nowych samochodów”, które 
negatywnie wpłynęło na poziom polskiego 
eksportu dóbr pośrednich.  
Ze względu na dużą importochłonność 
polskiego eksportu, spadek popytu na 
produkowane w Polsce dobra pośrednie 
pociągnął za sobą spadek tempa wzro-
stu importu. W III i IV kwartale 2010 r. 
wartość importu wzrosła o odpowiednio 
24,5% i 19,8% r/r.  

KURS WALUTOWY 
W 2010 r. nominalny kurs złotego umoc-
nił się wobec euro o 4,13%, jednocześnie 
osłabiając się względem dolara i franka
szwajcarskiego o odpowiednio 4,13% 

i 15,01%. Początek roku był okresem apre-
cjacji złotego wobec euro. Silny kurs złotego 
zaniepokoił RPP, która 4 kwietnia 2010 r.
dokonała pierwszej od 12 lat interwencji 
na rynku walutowym. Połowa roku była 
okresem słabszego złotego, spowodowa-
na m.in. sytuacją fi skalną w krajach strefy 
euro. Dalszą deprecjację złotego zatrzy-
mało Ministerstwo Finansów, sprzedając 
na rynku znaczną kwotę walut. Obydwa 
działania okazały się skuteczne i przez 
większość roku kurs złotówki wobec euro 
pozostawał na relatywnie stałym poziomie. 
Zamieszanie w strefi e euro wywołało z kolei 
deprecjację złotego względem franka szwaj-
carskiego, co jest złą informacją dla osób 
z kredytami denominowanymi w tej walu-
cie. Zmiany omawianych kursów zaprezen-
towano na wykresie 3.  

PROGNOZA 
Informacje o rosnącym tempie wzrostu PKB 
i wzroście zatrudnienia napawają optymi-
zmem. Oczekiwany przez analityków wzrost 
gospodarczy w Niemczech, wspierany przez 
rosnący popyt krajów rozwijających się, 
zapewni podstawy do dalszego wzrostu 
w Polsce. Projekcja Instytutu Ekonomicz-
nego NBP z marca tego roku zakłada, że 
przy obecnym poziomie stóp procentowych 
wzrost PKB w najbliższych kwartałach będzie 
oscylował wokół 3-4%. Jednocześnie rosną-
cy poziom cen żywności oraz surowców gro-
zi wzrostem infl acji i dalszymi podwyżkami 
stóp procentowych, co negatywnie wpłynę-
łoby na poziom inwestycji. W fi nansach pu-
blicznych rok 2011, podobnie jak poprzed-
ni i kolejne, będzie upływał w cieniu długu 
publicznego, który niebezpiecznie zbliża się 
do poziomu ustalonego w Konstytucji RP. 
Jedno jest pewne – najbliższy rok, przynaj-
mniej od strony makroekonomii, zapowia-
da się niezwykle ciekawie.  

              Michał Gamrot
              gamrot@gmail.com
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Źrodło: Opracowanie własne na podstawie danych NBP

Wykres 2. Wysokość stóp procentowych wraz z poziomem odpowiednich indeksów cen – CPI i PPI
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Wykres 3. Kursy walutowe
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