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Drodzy Czytelnicy,

Z wielką satysfakcją składamy na Wasze ręce kolejne, dwuna-
ste już, wydanie Magazynu Deal. Mamy ogromną nadzieję że 
sprosta ono wszystkim Waszym wymaganiom. 

Egzemplarz który właśnie trzymacie w swoich rękach jest 
efektem długiej i ciężkiej pracy, zarówno całego zespoły re-
dakcyjnego, jak i wielu innych osób bez pomocy których Deal 
nigdy by nie powstał.

Głównym celem jaki postawiliśmy sobie przed rozpoczęciem 
pracy było podniesienie poziomu merytorycznego tworzonego 
przez nas Magazynu. W tym miejscu chciałbym bardzo ser-
decznie podziękować doktorowi Rafałowi Wolskiemu za jego 
cenne uwagi oraz wsparcie.

Tematem przewodnim XII wydania jest istota banków cen-
tralnych, ich miejsce w gospodarce, a w szczególności, rola 
jaką odegrały podczas kryzysu w 2008 roku. Czytając obecne 
wydanie odkryjecie również co kryje się pod hasłem rezyden-
cji podatkowej, dowiecie się czym są produkty strukturyzo-
wane oraz zgłębicie temat rynku zamówień publicznych.

Życzymy Wam zatem miłej lektur y, l icząc jednocześnie,  
że przy tak dużej różnorodności tematów każdy z Was  
znajdzie coś dla siebie.

W imieniu swoim i całej redakcji,
Adam Glück

Redaktor Naczelny

Recenzja artykułów
dr Rafał Wolski
rwolski@uni.lodz.pl
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Czym zajmuje się Związek Maklerów 
i Doradców?
Związek Maklerów i Doradców (ZMiD) 
zrzesza osoby posiadające licencje ma-
klera papierów wartościowych, maklera 
giełd towarowych oraz doradcy inwesty-
cyjnego. Powstał w 1991 roku, a więc wraz 
z początkiem rynku kapitałowego w Pol-
sce. W chwili obecnej Związek liczy blisko 
1500 członków. 
ZMiD aktywnie uczestniczy w pracach 
nad kształtem regulacji obowiązujących 
na polskim rynku kapitałowym, a także 
promuje wysokie standardy jego funkcjo-
nowania, m.in. w obszarze obowiązków in-
formacyjnych i sprawozdań finansowych 
spółek, zasad obrotu na rynkach finanso-
wych, bezpieczeństwa obrotu i ochrony 
interesów inwestorów. Związek promuje 
również zawody maklera i doradcy oraz 
karierę na rynku kapitałowym w środo-
wisku studentów i absolwentów wyższych 
uczelni. Działania te realizowane są po-
przez współpracę z uczelniami, kołami 
studenckimi i fundacjami. W ramach pod-
noszenia kwalifikacji zawodowych człon-
ków oraz działalności edukacyjnej ZMiD 
oferuje szeroką gamę szkoleń. 
Ważnym obszarem działalności ZMiD 

jest również nadzór nad przestrzeganiem 
zasad etycznych w ramach wykonywania 
zawodów maklera i doradcy inwestycyj-
nego oraz ochrona interesów członków 
Związku. Do stosowania Zasad Etyki Za-
wodowej Maklerów i Doradców, opracowa-
nych przez ZMiD, zobowiązani są wszyscy 
członkowie. Na osoby naruszające zasady 
etyki Sąd Dyscyplinarny może nałożyć 
kary dyscyplinarne. ZMiD uczestniczy 
również na prawach strony w postępowa-
niach administracyjnych prowadzonych 
przez KNF wobec maklerów i doradców 
inwestycyjnych, co umożliwia wyrażenie 
stanowiska środowiska profesjonalistów 
rynku kapitałowego w tych sprawach. 
Przejrzystość działań podejmowanych 
przez ZMiD zapewnia regularna komu-
nikacja z członkami stowarzyszenia i in-
nymi organizacjami rynku kapitałowego, 
prowadzenie badań ankietowych i udział 
w publicznych debatach w sprawach istot-
nych dla funkcjonowania rynku, obecność 
w mediach, redakcja biuletynu, a także 
publikacja stanowisk i opinii Związku na 
stronie internetowej. 
Poza podstawowymi funkcjami ZMiD 
stara się integrować środowisko makle-
rów i doradców poprzez organizowanie 

 

różnego rodzaju imprez, w tym m.in. 
Dnia Maklera i Doradcy, który jest naj-
większym w Polsce spotkaniem inte-
grującym osoby zawodowo związane  
z rynkiem kapitałowym. 

Co Pani sądzi o rządowym projekcie 
zniesienia egzaminów na maklera 
papierów wartościowych i doradcę 
inwestycyjnego, oraz co w wypadku 
powodzenia tej inicjatywy mogłoby 
je zastąpić? 
Likwidacja licencjonowania stanowiłaby 
istotną zmianę o charakterze systemo-
wym, mogącą powodować wiele negatyw-
nych konsekwencji oraz wprowadzającą 
istotne czynniki ryzyka, szczególnie w za-
kresie bezpieczeństwa obrotu i ochrony 
inwestorów. Można do nich zaliczyć m.in. 
ryzyko znacznego wzrostu nadużyć rynko-
wych oraz spadku efektywności ścigania 
i zapobiegania przestępstwom rynkowym. 
Istotnym ryzykiem jest również ryzyko 
wzrostu liczby przypadków, gdy powstają-
ce podmioty będą prowadzić działalność 
w sposób nieuczciwy lub nieprofesjonalny, 
narażając klientów na straty lub celowo 
do nich doprowadzając. Powstanie także 
istotne ryzyko podszywania się pod ma-
klera papierów wartościowych czy doradcę 
inwestycyjnego przez nieuprawnione oso-
by, gdyż tytuły te nie będą już dłużej pod-
legały ochronie prawnej. Należy pamiętać 
także o młodych osobach. Likwidacja eg-
zaminów i samych licencji, które od wie-
lu lat cieszą się dużym zainteresowaniem 
i renomą ze względu na wysoki poziom 
merytoryczny oraz status egzaminu pań-
stwowego, utrudniłaby wejście na rynek 
osobom bez doświadczenia.
Istotne jest przy tym, że obecny system li-
cencjonowania, w odróżnieniu od innych 
zawodów regulowanych jest w pełni obiek-
tywny i transparentny. Jest on przeprowa-
dzany przez niezależny organ państwowy, 
który powołuje niezależną komisję egza-
minacyjną. Polski rynek kapitałowy cały 
czas dynamicznie się rozwija. Powsta-
ją nowe TFI i domy maklerskie, rośnie 
wartość zarządzanych aktywów. Wszyst-
ko to zwiększa odpowiedzialność firm  
inwestycyjnych, a to kolei rodzi potrzebę 

ROZMOWa Z mAgDAlEną 
ZAjącZkOWską - EjsymOnT

Na co dzień zarządza jednym z największych funduszy inwestycyjnych w Polsce  
i zajmuje stanowisko prezesa Związku Maklerów i Doradców. W rozmowie z nami 
opisuje na czym polega praca doradcy inwestycyjnego oraz udziela wskazówek na 

temat kariery w finansach.
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Specyfika pracy doradcy inwestycyjnego 
wymaga, oprócz ciągłego śledzenia ryn-
ków i szybkiego reagowania na dynamicz-
nie zmieniające się warunki, nieustannej  
analizy spółek

Praca doradcy inwestycyjnego pole-
ga na optymalizacji alokacji portfelo-
wej funduszy oraz na selekcji spółek 
do zarządzanych portfeli.

kompleksowej ochrony i kontroli nasze-
go rynku i inwestorów. Obowiązek za-
trudniania pracowników z licencjami 
stanowi dodatkową prewencję, gdyż oso-
by te podlegają nadzorowi KNF. Warto 
wspomnieć także o tym, iż po ostatnim 
kryzysie, na całym świecie można zaob-
serwować tendecję zwiększania nadzoru 
nad rynkiem kapitałowym – czyli kieru-
nek przeciwny do prezentowanego przez  
omawiany projekt. 
W ocenie ZMiD dobrym rozwiązaniem 
jest powołanie Rady Programowej zło-
żonej z przedstawicieli organizacji zrze-
szających pracodawców po obu stronach 
rynku, praktyków rynkowych, przedsta-
wicieli środowiska akademickiego oraz 
przedstawicieli nadzoru nad rynkiem ka-
pitałowym. Pozwoliłoby to wypracować 
rozwiązania, które zapewnią stały rozwój 
egzaminów, ich doskonalenia i poszerzenie 
elementów praktycznych, a w przyszłości 
może otworzyć drogę do powołania nowej 
reprezentatywnej organizacji typu non- 
profit, która będzie mogła przejąć proces 
certyfikacji od Państwa, co wydaje się 
być rozwiązaniem akceptowanym przez 
wszystkie podmioty rynku finansowego.

Czy uważa Pani że egzamin CFA 
powinien być traktowany w Pol-
sce na tych samych zasadach 
co egzamin na doradcę i dawać  
podobne uprawnienia? 
Jako organizacja, dla której rozwój pol-
skiego rynku kapitałowego poprzez edu-
kację jego uczestników jest jednym z naj-
ważniejszych celów, popieramy wszelkie 
działania mające na celu podnoszenie 
kwalifikacji oraz poziom świadczonych 
usług. Przykładowo, tytuł CFA, zdobywa-
jący popularność na całym świecie, nie-
wątpliwie cieszy się dużym zainteresowa-
niem także wśród polskich specjalistów 
i pracodawców. Z tego punktu widzenia 
wprowadzenie wzajemnej uznawalności 
licencji doradcy inwestycyjnego z innymi 
cenionymi międzynarodowymi certyfika-
tami jest jak najbardziej wskazane i po-
trzebne. Z inicjatywy Związku udało się 
kilka lat temu uzyskać wzajemną uznawal-
ność tytułu doradcy inwestycyjnego z mię-
dzynarodowym tytułem CIIA. 
Należy przy tym zaznaczyć, że obecnego  
systemu licencjonowania nie zastąpi 

w pełni możliwość dobrowolnego pod-
noszenia kwalifikacji poprzez uzyski-
wanie certyfikatów międzynarodowych. 
Egzamin na doradcę inwestycyjnego  
w znacznym stopniu obejmuje wiedzę 

specyficzną dla polskiego rynku finan-
sowego, w tym zwłaszcza w zakresie re-
gulacji prawnych i giełdowych, między-
narodowych standardów rachunkowości 
stosowanych przez polskie spółki (takich 
możliwości nie zapewniają egzaminy 
międzynarodowe, oparte w większości 
na standardach stosowanych w Stanach 
Zjednoczonych), a także 
w zakresie wypracowa-
nych na gruncie polskim 
zasad etyki. Z tej perspek-
tywy egzamin na doradcę 
nie posiada odpowiedni-
ków międzynarodowych  
w pełnym zakresie. 

Ostatnio szerokim echem odbi-
ła się sprawa szwajcarskiego ma-
klera który doprowadził do ponad  
2 miliardowych strat przeprowa-
dzając nieautoryzowane trans-
akcje. Czy istnieje możliwość po-
wstrzymania takich sytuacji? Jakie 
działania można wdrożyć, aby za-
pobiec występowaniu podobnych  
sytuacji w przyszłości?
Banki inwestycyjne, obracające miliar-
dami dolarów każdego dnia, powinny 
z najwyższą starannością kontrolować 
działalność swoich pracowników oraz 
kompleksowo zarządzać ryzykiem. Jeżeli 
pracownik dużej i cenionej instytucji jest 
w stanie ominąć wszelkie systemy kontroli 
wewnętrznej i ukryć tak ogromne straty, 
to znaczy że skuteczność działań podejmo-
wanych przez banki w kwestii zarządzania 
ryzykiem inwestycyjnym pozostawia wie-
le do życzenia. Wpływ na taki stan rzeczy 
ma przede wszystkim zbyt mały nacisk na 
uszczelnianie procedur i poprawę efek-
tywności wewnętrznego systemu monito-
ringu ryzyka, a zbyt duży nacisk na wynik. 
Z całą pewnością departamenty ryzyka 
nabierają coraz większego znaczenia w fir-
mach inwestycyjnych, a stałe udoskona-
lanie systemów wewnętrznej kontroli jest 
niezbędne dla ich bezpiecznego rozwoju.

Jak wygląda „dzień z życia” Dorad-
cy Inwestycyjnego? Na czym polega 
jego praca?
Osoba posiadająca licencję doradcy może 
pracować na wielu stanowiskach. Najczę-
ściej jednak jest to stanowisko zarządza-

jącego portfelami akcyjnymi. Praca 
ta polega na optymalizacji alokacji 
portfelowej funduszy (ustalaniu 
jaki udział akcji powinien mieć 
fundusz) oraz na selekcji spółek 
do zarządzanych portfeli (doborze  
konkretnych spółek).

Jeśli chodzi o dzień z życia doradcy inwe-
stycyjnego, to rozpoczyna się on jeszcze 
przed otwarciem sesji giełdowej, od ana-
lizy wydarzeń z dnia poprzedniego oraz 
najnowszych informacji ze świata i spółek 

giełdowych. Spośród dużej ilości informa-
cji, doradca szuka przede wszystkim tych, 
które mogą mieć istotny wpływ na zacho-
wanie się kursów poszczególnych spółek 
oraz indeksów giełdowych. Doradca śledzi 
także kalendarium zapowiedzi publiko-
wanych danych ekonomicznych i ważnych 
zdarzeń, mających nastąpić w najbliższym 

okresie. Dopiero po analizie powyższych 
informacji, doradca będzie podejmował 
decyzje dotyczące zleceń kupna i sprzeda-
ży na zarządzanych portfelach. Specyfika 
pracy doradcy inwestycyjnego wymaga, 
oprócz ciągłego śledzenia rynków i szyb-
kiego reagowania na dynamicznie zmie-
niające się warunki, nieustannej analizy 
spółek. W związku z tym znaczną część 
czasu poświęca się na spotkania z zarzą-
dami notowanych firm, aby na bieżąco 
śledzić trendy w poszczególnych branżach, 
analizować pozycje znajdujące się w zarzą-
dzanych portfelach oraz szukać nowych 
celów inwestycyjnych. Wiele uwagi zajmu-
je także czytanie analiz i raportów, przy-
gotowywanych przez biura maklerskie, 
jak również spotkania z analitykami i eko-
nomistami. Praca doradcy inwestycyjne-
go najczęściej nie kończy się w momencie 
zamknięcia sesji. Napływające w sposób 
ciągły informacje z rynków zagranicznych 
powodują, iż praca to część życia. Dlatego 
najlepiej w tym zawodzie sprawdzają się 
pasjonaci, osoby otwarte na zmiany i od-
porne na stres, pracowite i ambitne, które 
nigdy nie spoczywają na laurach, ale i nie 
załamują się chwilowymi porażkami.

Jak proponowany przez Komisję 
Europejską podatek od transak-
cji finansowych może wpłynąć na 
rynek finansowy w Europie? Czy 
nie spowoduje on według Pani 
odpły wu kapitału do Azji lub  
Stanów Zjednoczonych?
Podatek od transakcji finansowych, któ-
rego propozycję Komisja Europejska 
przyjęła pod koniec września, zgodnie 
z założeniami miałby zacząć obowiązy-
wać od 2014 roku w całej Unii Europej-
skiej. Według szacunków Komisji, z ty-
tułu nowego podatku do narodowych 
budżetów oraz do budżetu samej Komisji 
mogłoby wpływać łącznie nawet 57 mld 
euro rocznie. Podatek ma być w założe-
niu nakładany wyłącznie na transakcje 
na instrumentach finansowych, prze-
prowadzane pomiędzy instytucjami  
finansowymi. Zgodnie z propozycją,  
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Praca na rynku kapitałowym wymaga ciągłej 
analizy napływających informacji oraz śledze-
nia bieżących wydarzeń, także poza regular-
nym czasem pracy.

podatkowi nie będą podlegać inwestorzy 
indywidualni oraz przedsiębiorstwa. 
W świetle powyższych założeń, wprowa-
dzenie podatku ewidentnie uderzy w wy-
niki instytucji finansowych, które będą 
szukać sposobów na ucieczkę od dodat-
kowych obciążeń lub bezpośrednio w wy-
niki inwestycyjne klientów. Przerzucenie 
istotnej części kosztów na klientów nie 
będzie łatwym zadaniem, dlatego obawy 
o przeniesienie działalności instytucji fi-
nansowych poza Europę nie są bezzasad-
ne. Komisja Europejska liczy się z takim 
ryzykiem, dlatego zamierza wprowadzić 
zapisy utrudniające podobne działania. 
Podatek będzie nakładany na transakcje 
finansowe w państwie członkowskim UE, 
w którym znajduje się siedziba uczestni-
czącej w transakcji instytucji finansowej. 
Uniemożliwi to uniknięcie podatku w sy-
tuacji, kiedy transakcja zostanie zrealizo-
wana poza terytorium UE, może jednak 
spowodować falę zmian siedzib instytucji 
finansowych, co z całą pewnością nega-
tywnie przełoży się w długim terminie na 
budżety poszczególnych państw.

Obecnie ponad 75% transakcji na 
rynkach finansowych dokonywa-
nych jest przez automatyczne syste-
my transakcyjne. Czy nie obawia się 
Pani, że w perspektywie kilkunastu 
lat ludzie podejmujący decyzje inwe-
stycyjne staną się całkowicie zbęd-
ni, a ich miejsce zajmą niesamowicie 
szybkie komputery i programiści?
Automatyczne systemy transakcyjne nie 
pojawiły się na światowych giełdach w cią-
gu poprzednich dwóch czy trzech lat, tyl-
ko znacznie wcześniej, choć nigdy nie były 
aktywne na taką skalę jak obecnie. W du-
żej mierze przyczynił się do tego błyska-
wiczny rozwój technologii w ostatnich la-
tach i dostępność narzędzi dla szerokiego 
grona inwestorów. Chociaż automatycz-
ne systemy transakcyjne stanowią waż-
ny etap w rozwoju rynków finansowych 
i będą wpływać na charakter pracy osób 
podejmujących decyzje inwestycyjne, nie 
przewiduję, nawet w perspektywie kil-
kudziesięciu lat, aby całkowicie zastąpiły 
one zarządzających czy inwestorów inwe-
stujących fundamentalnie. Postrzegam 
je raczej w kategoriach jednej z wielu do-
stępnych strategii inwestycyjnych, która 
może być bardzo zyskowna w pewnych 
warunkach rynkowych, ale ma także swoje  
wady i ograniczenia. 

Jakiej rady mogłaby Pani udzielić 
wszystkim studentom, którzy swoją 
przyszłość wiążą z rynkiem finan-
sowym? Czy zdobycie odpowiednich 
uprawnień jest obecnie gwarancją 
zdobycia zatrudnienia w zawodzie?
Praca na rynku finansowym, szczegól-
nie w zawodach związanych z rynkiem  

kapitałowym, jest z całą pewnością bardzo 
ciekawa. Wymaga zaangażowania, cią-
głego uzupełniania wiedzy i podnoszenia 
kwalifikacji, a także doskonalenia swoich 
umiejętności. Wiedza związana z wyceną 
i analizą przedsiębiorstw przydatna jest 
w każdej dziedzinie finansów oraz w re-
alnej gospodarce. Trzeba mieć również 
świadomość, że praca na rynku kapitało-
wym to nie tylko ciągłe pasmo sukcesów, 
ale i, z uwagi na dużą 
zmienność, porażek, 
dlatego osoby na nim 
pracujące nieustannie 
wzbogacają się o ko-
lejne doświadczenia, 
które z kolei pozwalają 
wyciągać wnioski na 
przyszłość. Między innymi dlatego praca 
ta jest tak pasjonująca. 
Samo uzyskanie licencji nie gwarantu-
je zdobycia zatrudnienia, choć na pewno 
pozwala wyróżnić się z tłumu kandydatów 
i znacząco zwiększa szanse na znalezie-
nie dobrej pracy w dziedzinie zarządzania 
aktywami, analiz czy doradztwa inwe-
stycyjnego, szczególnie w początkowym 
okresie kariery zawodowej. Według mnie 
warto jest zdać egzamin i zdobyć licencję 
jeszcze na studiach, kiedy czasu na naukę 
jest relatywnie więcej. Pracując jest to  
już znacznie trudniejsze. 

Czy jako absolwentka Wydzia-
łu Ekonomiczno - Socjologiczne-
go Uniwersytetu Łódzkiego uważa 
Pani, że polskie uczelnie są w sta-
nie przekazać studentom odpo-
wiednią wiedzę, aby umożliwić 
im pracę w międzynarodowych 
instytucjach finansowych?
Polskie uczelnie ekonomiczne kształcą 
swoich studentów na wysokim poziomie 
i są w stanie z powodzeniem konkurować 

z uczelniami zagranicznymi, co potwier-
dzają zagraniczne rankingi szkół ekono-
micznych i biznesowych. Nie należymy 
jeszcze co prawda do ścisłej światowej 
czołówki w tej dziedzinie, ale na pewno nie 
mamy się czego wstydzić. Potwierdzeniem 
są zdolni i ambitni studenci i absolwenci, 
którzy dobrze znają jezyki obce i dosko-
nale odnajdują się w międzynarodowym  
środowisku finansowym. 

Czy Prezes Związku Maklerów i Do-
radców oraz Zastępca Dyrektora De-
partamentu Zarządzania Portfelami 
Akcyjnymi PKO TFI ma czas na hob-
by? Jeśli tak to co najchętniej robi 
Pani w czasie wolnym?
Praca na rynku kapitałowym wymaga cią-
głej analizy napływających informacji oraz 
śledzenia bieżących wydarzeń, także poza 
regularnym czasem pracy. W połączeniu 
z pracą w tak aktywnej społecznej insty-
tucji jaką jest Związek Maklerów i Dorad-
ców czasu wolnego w zasadzie nie mam. 
W trakcie urlopu staram się wypoczywać 
uprawiając różnego rodzaju sporty – la-
tem kitesurfing, zimą snowboard i narty. 
W wolne weekendy wraz z mężem wypo-
czywamy na działce pod Warszawą, rów-
nież starając się, aby był to jak najbardziej 
aktywny wypoczynek.

Adam Glück
adam.gluck@skninwestor.com

Jakub Urbaniak
jakub.urbaniak@skninwestor.com
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Wykres 1. Wzrost sektora bankowego w stosunku do PKB Islandii (%) w latach 2003 - 2007

Źródło: opracowanie własne na podstawie World Economic Outlook
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Islandzkie banki doświadczyły kłopotów 
z rolowaniem swojego zadłużenia, co do-
prowadziło do ich bankructwa. W efekcie 
wszystkie 3 największe banki (Landsban-
ki Íslands, Kaupþing banki oraz Glitnir 
banki) okazały się niewypłacalne i zostały 
przejęte przez islandzką komisję nadzo-
ru finansowego. Przyczyną tak dobrych 
wyników jest głęboka i zdecydowana od-
powiedź na kryzys w postaci redukcji wy-
datków publicznych uruchomiona przez 
nowy rząd Jóhann’y Sigurðardóttir. Gdy 
w 2009 roku, w wyniku przyspieszo-
nych wyborów, została utworzona koali-
cja Sojuszu Demokratycznego z Ruchem 
Zielona Lewica, ogłoszono dalekosiężny 

plan restrukturyzacji wydatków publicz-
nych na lata 2010 - 2015. Główne cele 
fiskalne to uzyskanie dodatniego salda bu-
dżetowego do końca roku 2013 oraz re-
dukcja długu publicznego do 60% PKB  
w dłuższej perspektywie.
Pierwotnie, całkowita redukcja wydat-
ków w okresie 2010 - 2014 miała wynieść 
więcej niż 16% PKB. Jednak z powodu 
lepszych niż szacowanych wyników eko-
nomicznych Islandii na koniec roku 2009 
(spadek PKB 6,7% wobec szacowanych 10, 
6%) zdecydowano się obniżyć cięcia w wy-
datkach do 12%. Ogółem zaproponowana 
przez koalicję redukcja wydatków uchodzi 
za najdrastyczniejszą w historii tego kraju. 

Skumulowane wydatki, składają-
ce się głównie na pakiety ratują-
ce przerośnięty system bankowy 
oraz wypłaty części zagranicznych 

roszczeń wobec depozytów i ubezpie-
czeń, w ciągu kilku miesięcy spowodowały 
wzrost długu publicznego z 30% do 100% 
PKB na końcu 2009 roku. Ta często wy-
bierana przez polskich emigrantów wyspa, 
stała się nieatrakcyjna. Wielu zdecydowało 
się na powrót do Polski nie widząc przy-
szłości w krainie lodu i ognia. Tymczasem, 
wbrew powszechnej opinii, Islandia ma się 
coraz lepiej. Uzyskane wyniki gospodarcze 
są zdecydowanie lepsze od tych prognozo-
wanych przez MFW rok wcześniej. Rząd 
w Rejkiawiku spodziewa się dodatniego 
wzrostu PKB już na koniec 2011 roku.

POCZąTKI KRyZySU
W latach 2003 - 2008 w Islandii miał 
miejsce silny boom kredytowy spowodo-
wany nieefektywną polityką gospodarczą. 
W wyniku zbyt niskich stóp procentowych 
oraz niewystarczającego nadzoru finan-
sowego, islandzki sektor bankowych po 
zakończonej prywatyzacji w 2003 roku 
rósł średniorocznie w tempie 50% osią-
gając 1038% PKB w 2007 roku. Jedno-
cześnie doprowadzono do masowego 
„psucia się” bilansów banków udzielając 
kredytów osobom nieposiadającym wy-
starczającej zdolności kredytowej oraz 
zwiększając liczbę kredytów w walutach 
obcych (zwiększając ryzyko kursowe). Tak 
(relatywnie) wielki sektor bankowy stał 
się przysłowiowym olbrzymem na glinia-
nych nogach. Po upadku Lehman Brothers 

WiKinGOWiE 
ZAcIskAją PAsA

Kiedy w 2008 roku Islandia została przedstawiona w prasie jako przykład  
„kraju - bankruta” wiele osób wierzyło w to, że „Wikingowie” jeszcze przez kilka  

dekad nie będą w stanie sprowadzić gospodarki na ścieżkę wzrostu. 

Deal Marzec 2010 WARTO WIEDZIEĆ | 9Deal listopad 2011



Source: Bloomberg oraz World Economic Outlook 

Chart 1. Procentowy wzrost PKB w Islandii (r/r) 2001 - 2010
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DZIAŁANIA RZąDU ISlANDII
Koalicja szuka oszczędności przede 
wszystkim w istniejącym Welfare State 
składającym się m.in. z bezpłatnego sys-
temu zdrowotnego, rozbudowanych usług 
socjalnych i publicznej (bezpłatnej) edu-
kacji. Rząd zapewnił obywateli, iż refor-
my, mimo cięć wydatków publicznych, nie 
przewidują spadku jakości usług ofero-
wanych przez system edukacji czy system 
zdrowotny a cięcia mają na celu dokona-
nie racjonalizacji wydatków w tych sek-
torach. Według analiz OECD, większość 
pieniędzy w sektorze publicznym jest źle 
wykorzystywana. Dodatkowo, zmniejszo-
no nakłady inwestycyjne, dopłaty rolne 
oraz płace w budżetówce. Ogółem, do tej 
pory rząd Islandii dokonał cięć wydat-
ków budżetowych na poziomie central-
nym w wysokości 3% PKB oraz 0,5% PKB 
na poziomie samorządów. Doprowadzono 
również do reformy podatkowej. Przed ro-
kiem 2010 całe społeczeństwo było objęte 
jednym podatkiem liniowym w wysoko-
ści 24,1%. Od 1 stycznia 2010 roku system 

podatkowy uległ zmianie na 3 stopniowy 
(24,1%, 27% oraz 33%). Podniesiono poda-
tek VAT (wcześniej 24,5% obecnie 25,5%) 
oraz podatek od dochodów kapitałowych 
(wcześniej 10% obecnie 18%). Równolegle 
z głęboką redukcją wydatków publicznych 
wdrażany jest nowy plan gospodarczy, 
który pozwoli przestawić się z gospodarki 
opartej na konsumpcji, spekulacji i zapoży-
czaniu na gospodarkę opartą na produkcji, 
eksporcie i dodatnim bilansie budżetowym.

ObECNA SyTUACJA
Obecne analizy MFW oraz OECD sugerują, 
iż rząd Jóhann’y Sigurðardóttir słusznie 
wybrał strategię decydując się na redukcję 
oraz konsolidację wydatków publicznych. 
Patrząc z długoterminowej perspektywy, 
taka polityka fiskalna będzie miała pozy-
tywny wpływ na popyt wewnętrzny kraju 
w przeciwieństwie do polityki nastawio-
nej na zwiększanie wpływów budżetowych 
(podnoszenie podatków), która skutecz-
nie odstraszy inwestorów oraz spowoduje 
ucieczkę w „szarą strefę”. Dowodem na to, 

że rząd przyjął poprawną politykę fiskal-
ną może być pozytywna reakcja rynków 
finansowych na wprowadzone do tej pory 
reformy. Dla przykładu od czasu wpro-
wadzenia reform dokonała się automa-
tyczna korekta korony islandzkiej (wzrost) 
w stosunku do euro (bez interwencji wa-
lutowych Centralnego Banku Islandii). 
Jednoczesnie, spread CDS (credit default 
swap) na dług publiczny Islandii znaczą-
co spadł od czasu wprowadzenia reform, 
podczas gdy dokonała się automatyczna 
korekta ISK (aprecjacja) w stosunku do 
EUR (bez interwencji Islandzkiego Ban-
ku Centralnego). Reformom na Islandii ze 
szczególną uwagą przyglądają się nie tylko 
rynki finansowe, ale również inne kraje 
w Europie w tym Irlandia, która ma bardzo 
podobne kłopoty finansowe. Kontrolowany 
upadek banków zredukował koszty finan-
sowe związane z odbudową całego sektora, 
podczas gdy na ratowanie banków w Irlan-
dii wydano przeszło 80 mld euro, powo-
dując deficyt budżetowy na poziomie 20% 
PKB w 2010 roku.
Przypadek islandzki jest wyjątkowy rów-
nież, dlatego, iż jest to jeden z nielicznych 
krajów, który do poniesienia odpowie-
dzialności za kryzys finansowy wezwał 
konkretnych polityków. Od wybuchu kry-
zysu w październiku 2008 pojawiały się 
coraz silniejsze protest ludności w Reykia-
wiku. W okresie między 20 - 23 stycznia 
2009 około 3000 demonstrantów prote-
stowało przed parlamentem domagając 
się zmiany władzy. Kilkukrotnie doszło 
do starć z policją. W obliczu agresywnej 
krytyki, premier Islandii Geir Haarde zre-
zygnował z piastowania swego urzędu 23 
stycznia 2009 roku. W ślad za nim rezy-
gnację złożył minister gospodarki Bjorvin 
Sigurdsson, który zdążył jeszcze odwo-
łać islandzkiego szefa nadzoru finanso-
wego. W celu rozliczenia działalności 
sektora bankowego oraz polityków, po-
wołano w grudniu 2008 roku specjalną 
komisję, składającą się z niezależnych eks-
pertów. W skład komisji wchodzili: Páll 
Hreinsson (sędzia sądu najwyższego Islan-
dii) jako przewodniczący komisji, Tryggvi 
Gunnarsson jako Ombudsman (funkcja 
powoływana specjalnie do celów komi-
sji parlamentarnych) oraz Sigríður Bene-
diktsdóttir (ekonomista z Yale University). 
The Report of the Althingi Special Investi-
gation Commission został opublikowany 
12 kwietnia 2010 roku. W podsumowa-
niu raportu wskazano, iż kluczowe osoby 
w kraju, takie jak Geir Haarde i jego mi-
nistrowie, kierownictwo nadzoru finan-
sowego oraz zarząd banku centralnego 
dopuściły do niedopełnienia swoich obo-
wiązków. Doprowadziło to do postawienia 
Geir’a Haarde przed sądem.

Kamil Pruchnik
kamilpruchnik@gmail.com
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a Job, czyli symulację procesu rekrutacyj-
nego. Uczestnicy podczas kilku etapów na 
jakie podzielony był projekt, mieli okazję 
wysłuchać praktycznych porad specjalistów 
na co dzień zajmujących się tematyką Hu-
man Resources. Co więcej, uczestnicy, 
których CV zostały pozytywnie oce-
nione, rywalizowali podczas prak-
tycznych etapów projektu. Polegały 
one na rozwaniu testów numerycz-
nych, werbalnych oraz językowych,  
a także na pracy w grupach podczas 
case study. Dla najlepszych zostały 
przygotowane cenne nagrody: wy-
sokiej klasy laptop, płatne praktyki  
w renomowanych f i rmach –  
DM X-Trade Brokers oraz Infosysie, 
kursy językowe oraz wiele innych. 

HOMO ECONOMICUS
Dbając o dostarczenie studentom jak 
największej ilości praktycznej wiedzy do-

tyczącej rynków kapitałowych, zorga-
nizowaliśmy kolejną edycję projektu 
Homo Economicus – największego na 
Uniwersytecie Łódzkim cyklu szkoleń  
o tematyce ekonomicznej. Podczas te-
gorocznej edycji skupiliśmy się m.in. na 
zaznajomieniu uczestników ze skutecz-
nymi metodami inwestycji opartymi  
o dostępne metody analiz, opisaniu  
alternatywnego systemu New Connect  
oraz mieliśmy okazję wysłuchać dy-
rektora jednego z funduszy Private 
Equity opowiadającego o tajnikach 
pracy w tego typu instytucji. Każde  
z trzech spotkań, wchodzących  
w skład projektu, odbywa się na 
dwóch poziomach - podstawowym  
i zaawansowanym. Prelegenci pro-
wadzący szkolenia to uznani prakty-
cy rynków finansowych, na co dzień 
zajmujący się problematyką efek-
tywnego inwestowania w polskich 

i zagranicznych centralach największych 
instytucji finansowych i firm doradczych.
Dodatkowo w ramach projektu mieli-
śmy zaszczyt gościć na naszym wydzia-
le dr. Haim Levya - jednego z najbar-
dziej cenionych izraelskich ekspertów 
w dziedzinie komercjalizacji badań na-
ukowych. Wygłosił on wykład otwarty  
pt. „Komercjalizacja Innowacyjna”. 
Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali  

certyfikaty potwierdzające uczestnictwo na 
wybranym poziomie, sygnowane przez part-
nerów tegorocznej edycji.  

GRA GIEŁDOWA
W kwietniu odbyła się kolejna edycja kon-
kursu inwestycyjnego o nazwie Gra Gieł-
dowa. W tym roku projekt po raz pierwszy 
zyskał zasięg ogólnopolski, dzięki czemu 
wzięło w nim udział prawie 650 uczestni-
ków! Idea Gry koncentruje się na udostęp-
nieniu uczestnikom wirtualnych środków 
- 100.000 złotych, które mogą zostać zain-
westowane w aktywa notowane na głównym 
parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie. Inauguracja projektu została 
poprzedzona debatą pod hasłem - „Podejmo-
wania ryzyka a sukces życiowy”. W debacie 
uczestniczyli specjaliści na co dzień pracu-
jący na rynku kapitałowym: Piotr Ślęzak–  
Dyrektor General Exillon, Piotr Janiszewski 
- inwestor giełdowy oraz Maciej Śnieżek– 
trader rynku Forex. W puli nagród projektu 
znalazły się m.in. prestiżowy kurs na doradcę 
inwestycyjnego, wysokiej klasy laptop oraz 
praktyki w KBC Securities dla laureatów. 
Wartość wszystkich nagród przekroczyła  
20 000 zł, ale co chyba najważniejsze, 
studenci zyskali możliwość zamienienia  

Z wielką satysfakcją przedstawiamy 
Wam kolejn projekty, które SKN 
Inwestor miał przyjemność zre-
alizować w ciągu ostatniego półro-

cza. Włożony wysiłek oraz dni spędzone na 
dopracowywaniu szczegółów, zaowocowa-
ły kolejnymi edycjami, których rezultaty 
rekompensują każdą poświęconą chwilę. 
Nie zapomnieliśmy również, że działal-
ność w kole naukowym nie wiąże się jedy-
nie z obowiązkami, ale przede wszystkim 
umożliwia podnoszenie swoich kompeten-
cji, gwarantuje rozwój umiejętności, a tak-
że pozwala skonfrontować wiedzę nabytą 
podczas studiów z jej praktycznym zasto-
sowaniem. Daje ponadto niepowtarzalną 
szansę poznania interesujących postaci 
świata wielkiego biznesu, ludzi od których 
nie tylko możemy się wiele nauczyć, ale 
przy pomocy których możemy rozwinąć 
swoje skrzydła. 

GET A JOb
Dla wszystkich studentów którzy zastana-
wiaja się już nad swoją karierą zawodową 
– jej odpowiednim rozpoczęciem, a co za 
tym idzie, przygotowaniem się do rozmów 
kwalifikacyjnych, odpowiednim skonstru-
owaniu życiorysu zawodowego oraz listu 
motywacyjnego, aby wyróżnić je spośród 
setek innych, przygotowaliśmy projekt Get 

nEWslETTER

Joseph Conrad

„Tylko praca daje okazję odkryć nam nas samych, pokazać to, czym 
naprawdę jesteśmy, a nie tylko to, na co wyglądamy.”
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teoretycznej wiedzy na bezcenne,  
praktyczne umiejętności.

blACK & WHITE
To była kolejna szalona noc zorganizowana 
przez SKN Inwestor, pełna niesamowytych 
przeżyć, które pozostawiły niezapomniane 
wrażenia na długie dni. Tym razem w od-
mienionej scenerii - klubie Gossip, gdzie 
14 kwietnia odbyła się kultowa już impreza 
Black&White. Został pobity kolejny rekord 
sprzedaży biletów, tym razem sprzedaliśmy 
ich aż 700! Wspaniałej zabawie towarzy-
szyły między innymi: gra w Inwestorpoly, 
stoisko Cin&Cin, występ grupy tanecznej 
oraz wystawa czarno - białych fotografii. 
Wydarzeniu towarzyszyły również losowa-
nia nagród takich jak: kolacja dla dwojga 
w restauracji Esplanada, upominki Sepho-
ry i darmowe wejścówki do Project Salsa. 
Szampańska zabawa, wyborowe towarzy-
stwo oraz specyficzny klimat imprezy spra-
wiły, że wszyscy nie możemy doczekać się 
już kolejnej edycji.

WyJAZD INTEGRACyJNy 
Doskonale zdając sobie sprawę, iż sukces 
każdego przedsięwzięcia tworzą ludzie wo-
kół niego skupieni, staramy się utrzymy-
wać jak najlepsze relacje, dbać o właściwą 
komunikację oraz wzajemną współpracę 
wewnątrz organizacji. W związku z tym nie 
możemy zapomnieć o integracji wszystkich 
członków SKN Inwestor. Tym razem mie-
liśmy przyjemność spotkać się w majowy 
weekend 13 – 15 maja w Sulejowie. Wyjazd 
umożliwił nowym członkom naszej organi-
zacji poznanie alumnów – ich przeszłej oraz 
obecnej drogi zawodowej, historii powsta-
nia i początkowych lat działalności koła. 
Wspólnie spędzony czas, rozmowy, gry 
oraz cała masa dobrej zabawy naładowały 
nas wszystkich pozytywną energią do pracy 

na koniec semestru. Jesteśmy przekonani, 
że następny wyjazd będzie równie udany.

INWESTOR CUP
Starając się by zakończenie semestru nie 
kojarzyło się wyłącznie z sesją, Inwestor 
przygotował kolejną, drugą już edycję tur-
nieju piłki nożnej „Inwestor Cup”. Podczas 
niedzielnego popołudnia mieliśmy okazję 
spotkać się z przedstawicielami środo-
wiska akademickiego oraz biznesowego,  
z którymi dzięki sportowej rywalizacji mo-
gliśmy spędzić wspólnie czas, jednocześnie 
świetnie się bawiąc. Do udziału w turnieju 
zaprosiliśmy drużyny reprezentujące orga-
nizacje studenckie, łódzkie licea oraz firmy 
naszego regionu. Sportowym zmaganiom 
towarzyszył piknik, który dostarczał nie-
zbednej energii graczom, jak i wspierają-
cym ich kibicom. Podobnie jak i podczas 
ubiegłorocznej edycji bezkonkurencyj-
ny okazał się ERASMUS TEAM. Za-
raz za nim, na podium ulokowały się  
kolejno drużyny reprezentują-
ce łódzkie odziały firm - Infosys  
i Inchem. Nasza drużyna zajęła do-
piero 4 miejsce. Mamy nadzieję, że 
tegoroczny słabszy wynik zmotywu-
je nasz zespół.

SIFE
Wielkim sukcesem tego roku było zajęcie 
II miejsca przez drużynę SIFE UŁ w ogól-
nopolskim finale SIFE, który odbył się pod 
koniec czerwca w Warszawie. Do osią-
gnięcia tak dobrego wyniku przyczynił się 
skromny, lecz bardzo pracowity team. Poza 
osiągnięciem wysokiego ogólnego wyni-
ku, drużyna otrzymała specjalną nagrodę 
„Sustainable Living Award” przyznawaną 
przez firmę Unilever. Projektem wyróżnio-
nym przez Unilever został „Green Up Your 
Waste II”, czyli selektywna zbiórka odpa-
dów w dwóch łódzkich przedsiębiorstwach. 
Drużyna SIFE UŁ jest wieloletnim partne-
rem SKN Inwestor. Gratulujemy i życzymy  
dalszych sukcesów!

INWESTOR DAy & INAUGURACJA
Po dość długiej wakacyjnej przerwie wró-
ciliśmy na uczelnię, pełni energii i zapału 
do podjęcia nowych, jeszcze większych wy-
zwań, czekających na nas na każdym kroku 
działalności w tak prężnej organizacji, jaką 
jest Studenckie Koło Naukowe Inwestor.
Chcąc zadbać o jak najlepsze rozpoczęcie 
semestru, a zarazem zaprezentowanie się 
studentom, którzy nie mieli okazji jeszcze 
nas poznać, zorganizowaliśmy Inwestor 
Day– czyli dzień, podczas którego, studenci  
wydziału Ekonomiczno - Socjologiczne-
go mogli porozmawiać z członkami naszej 
organizacji o jej strukturach, metodach  
i sposobach działania, członkostwie,  
a także na wiele innych tematów związanych 
z codziennym życiem na uczelni. 
Aby zbudować przyjazną atmosferę,  

przygotowaliśmy poczęstunek w postaci  
słodkich wypieków oraz zimnych i gorących 
napojów.     
W celu uatrakcyjnienia naszego  
eventu zorganizowaliliśmy konkurs  
w formie krzyżówki – osoby, którym udało 
się podać jej poprawne rozwiązanie mia-
ły szansę na wygranie iPoda. Dzień póź-
niej – 19 października odbyła się oficjalna  

i n a u g u r a c j a  d z i a ł a l n o ś c i  S K N ’ u  
w obecnym roku akademickim. Cieszyła się 
ona bardzo dużym zainteresowaniem stu-
dentów, którzy licznie przybyli, aby wysłu-
chać prezentacji dotyczącej naszej organi-
zacji. Inauguracja była również oficjalnym 
rozpoczęciem rekrutacji do Inwestora. 
   
Przed nami kolejne edycje projektów or-
ganizowanych przez Inwestora. Już 23.11 
odbędzie się inauguracja drugiej edycji gry 
inwestycyjnej Junior Trader. Jak co roku 
pomagać będziemy również w budowa-
niu serca dla Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. 

Więcej informacji o działalności naszego koła 
naukowego oraz nas samych znajdziecie na  
www.skninwestor.com. Chcesz sledzić 
wydarzenia, które oragnizujemy, kome-
tować i poddawć swoje pomysły? Znajdź 
nas na naszym Facebookowym profilu  
i bądź na bieżąco!
     
    

Damian Kaźmierczak 
  damian.kaźmierczak@skninwestor.com 
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Czas pokazał, że choć sytuację udało się tymczasowo 
ustabilizować, to dziś gospodarka zbiera niejako plony 
ówczesnych potężnych interwencji.

na kredytach subprime, na rynku między-
bankowym zapanowała ogólna nieufność  
i niemal z dnia na dzień zaniechano trans-
akcji, natomiast cena pieniądza na tym 
rynku drastycznie wzrosła. Wykres 1. ilu-
struje ów gwałtowny wzrost stopy poży-
czek overnight na rynku dolara w sierpniu 
2008, kiedy to banki zaczęły doświadczać 
pierwszych niepokojów związanych z nie-
doszacowaniem ryzyka instrumentów 
pochodnych. Warto nadmienić, że dla over-
nightowego rynku dolara jeszcze bardziej 
dramatyczne były konsekwencje upadku 
Lehman Brothers. 30 września 2008 roku 

koszt pożyczek międzybankowych osią-
gnął 6,88%, czyli ponad trzykrotnie więcej 
niż wynosiły oficjalne stopy procentowe 
w Stanach Zjednoczonych. Niektóre in-
stytucje w desperackim poszukiwaniu fi-
nansowania były skłonne zapłacić nawet 
11%, żeby pożyczyć środki z Europejskie-
go Banku Centralnego. Awersja do ryzyka 
instytucji finansowych stała się tak duża, 
iż zdeponowały one fundusze o rekordo-
wej wartości 44 mld EUR (62 mld USD)  
w Europejskim Banku Centralnym, według 
stanu na koniec września 2008 roku, po-
mimo, że mogły zarobić 2 pkt. proc. więcej  

pożyczając te fundusze innym bankom. Ten 
swoisty „kryzys zaufania” spowodował, że 
ze strony władz monetarnych niezbędne 
stało się przeprowadzanie działań, któ-
re pozwoliłyby na wyeliminowanie ryzy-
ka niewypłacalności banków zaistniałego  
w wyniku niemożności zrefinansowania 
zadłużenia na rynku międzybankowym.  
Konieczna okazała się również redukcja 
niepokojów klientów banków i zapobie-
ganie tym samym wycofywaniu depozy-
tów, co dodatkowo pogorszyłoby sytuację 
płynnościową. Bardzo ważną rolę odgry-
wała ponadto potrzeba ustabilizowania 

sektora finansowego w śred-
nim terminie poprzez usunię-
cie negatywnych czynników 
destabilizujących i wprowa-
d zając ych nieuf ność (d la-
t e go  n a  pr z y k ł ad  w  US A 
zdecydowano się na przeję-
cie „toksycznych aktywów”). 

Zarząd FED’u działał na wszystkich wy-
żej wymienionych obszarach zmieniając 
warunki, na jakich przeprowadzane były 
dotychczasowe operacje otwartego ryn-
ku czy operacje kredytowo - depozytowe.  
Polegało to na tym, że dokonywał trans-
akcji, które znajdowały się poza stałym 
harmonogramem lub przeprowadzał je w 
ilościach większych niż zwykle. Co wię-
cej, FED zdecydował się na wprowadze-
nie tzw. programów płynnościow ych, 
w ramach których podejmowano działania 
ukierunkowane na rozwiązanie poszcze-
gólnych problemów sektora bankowego.  

W a r t y k u ł a c h  p r a s o w y c h  
i programach telewizyjnych 
nieustannie dyskutowa-
no o przyczynach tych nie-

pokojów, nazywając je często „drugą falą 
kryzysu”. Jednak tylko w nielicznych wy-
powiedziach eksperci przypominali, że to 
owa pierwsza fala, nazywana zwykle kry-
zysem subprime, w znacznej mierze wy-
generowała szereg negatywnych zjawisk, 
z którymi obenie musi się zmierzyć gospo-
darka światowa. Niniejszy artykuł ma na 
celu ukazanie metod, jakimi posłużył się 
bank centralny Stanów Zjednoczonych, 
by złagodzić niepokoje na 
rynkach w latach 2007-
2010. Czas pokazał, że 
choć sytuację udało się 
tymczasowo ustabilizo-
wać, to dziś gospodarka 
zbiera niejako plony ów-
czesnych potężnych inter-
wenc ji ,  bor yk ając s ię  z  def ic y t a mi  
i niestabilnością na rynkach walutowych. 
Przed przystąpieniem do próby scharak-
teryzowania działań banku centralnego 
w odpow iedzi na k r yz ys na leż y jed-
n a k  z i d e n t y f i k o w a ć  p o d s t a w o w y 
p r o b l e m ,  z którym borykał się rynek 
transakcji międzybankowych od momen-
tu ujawnienia znaczącego zaangażowania 
światowych instytucji finansowych w naj-
bardziej ryzykowny segment kredytów hi-
potecznych USA. Nie znając skali zjawiska 
ekspozycji poszczególnych banków komer-
cyjnych na instrumenty pochodne oparte 

jAk fED RATOWAł 
śWIATOWy sysTEm fInAsOWy 

Lato 2011 roku z pewnością na długo pozostanie w pamięci wszystkich,  
k tórz y  obser w ują  zachowanie  św iatow ych r y nków f inansow ych. 
Wizja bankructwa Grecji, rekordowe notowania franka szwajcarskiego, obniżenie 
ratingu obligacji amerykańskich i w konsekwencji gigantyczne spadki na giełdach 

prawdopodobnie zepsuły urlop niejednego inwestora.
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Oprócz zwiększania płynności banków 
komercyjnych, Rezerwa Federalna próbo-
wała ożywić rynek poprzez stymulowanie 
handlu papierami wartościowymi.

TERM AUCTION FACIlITy (TAF)
Z punktu widzenia dodatkowego zasila-
nia amerykańskiego rynku finansowego 
w pieniądz, prawdziwy przełom nastąpił 
12 grudnia 2007, kiedy FED ogłosił wpro-
wadzenie programu Term Auction Facility 
(TAF), polegającego na udzielaniu poży-
czek terminowych odpowiednio zabezpie-
czonych na aktywach pożyczkobiorców. 
Pierwszą tego typu operację przeprowadzo-
no już dwa dni później dostarczając w ten 
sposób na rynek 20 mld USD. Znamienne 
jest to, że oprocentowanie owych operacji 
kredytowych ustalane było w drodze licy-
tacji. Tym sposobem Zarząd Rezerwy nie 
tylko zasilał banki komercyjne w płynność, 
ale również otrzymywał informację z ryn-
ku, o zapotrzebowaniu na dodatkowe fun-
dusze oraz poziomie nieufności panującej 
na rynku międzybankowym. Im bardziej 
wylicytowane oprocentowanie odbiegało 
od stopy referencyjnej, tym bardziej ban-
ki komercyjne obawiały się o wypłacal-
ność pozostałych uczestników rynku a co 
za tym idzie, były niechętne do poszukiwa-
nia pieniędzy poza bankiem centralnym. 
19 grudnia opublikowano notę prasową, 
zgodnie z którą w pierwszej operacji TAF 
wylicytowano stawkę oprocentowania na 
poziomie 4,65%. Podstawowa stopa fun-
duszy federalnych w ynosiła wówczas  
4,25%, w związku z czym oprocentowa-
nie transakcji 
TA F  r ó ż n i ł o 
się znacznie od 
oprocentowa-
nia tzw. pod-
s t a w o w y c h 
operacji banku 
centralnego, do 
którego zwykle zbliżone są stopy na rynku 
międzybankowym, co wskazywałoby na 
duże zapotrzebowanie na pieniądz oraz 
niechęć do pożyczania od innych graczy 
rynkowych.Kolejne aukcje w ramach ope-
racji TAF odbywały się z dosyć dużą czę-
stotliwością (zwykle dwa razy w miesiącu) 
każdorazowo zasilając rynek „zastrzykiem 
pieniężnym” w kwocie 20 - 125 mld USD. 
Jak wynika z informacji zamieszczonych 
na stronie internetowej Rezerwy Federal-
nej, ostatnią aukcję w ramach TAF prze-
prowadzono 8 marca 2010 roku.

SINGlE TRANCHE OMO PROGRAM 
I TERM SECURITIES lENDING 
FACIlITy (TSlF)
W marcu 2008 FED podjął dodatkowe kro-
ki mające na celu poprawę dostępności do 
pieniądza dla szerszego grona podmiotów 
sektora finansowego. I tak 7 marca Rezerwa 
Federalna zainicjowała serię 28 - dniowych 
aukcji repo, nazwanych Single Tranche 
OMO Program, których zabezpieczeniem 
mogły być wszelkie rodzaje papierów war-
tościowych kwalifikowanych do zabezpie-
czenia w konwencjonalnych OMO’s (Open 

Market Operations – operacjach otwartego 
rynku). Zaledwie 4 dni później wprowadzo-
no kolejny bardzo istotny program – Term 
Securities Lending Facility (TSLF). Umoż-
liwiał on 28 - dniowe transakcje polegające 
na zamianie zakwalifikowanych do pełnie-
nia roli zastawów papierów wartościowych 
na walory emitowane przez Skarb Pań-
stwa. Tym sposobem w znacznej mierze 

rozbudowano 
moż l iwo śc i 
istniejącego 
wcześniej pro-
gramu poży-
czek papierów 
w a r t o ś c i o -
wych (SOMA), 
w  o p a r c i u  

o który można było pożyczać papiery war-
tościowe tylko w trybie overnight i tylko 
pod zastaw węższego katalogu walorów 
uprawnionych do regularnych operacji 
otwartego rynku. Zestawienie tych dwóch 
programów daje pewien obraz strategii 
przyjętej przez Rezerwę Federalną. Za-
sadniczo cel był jeden – ożywić rynek 
transakcji międzybankowych poprzez za-
opatrzenie banków komercyjnych w płynne 
aktywa, które mogły stanowić przedmiot 
wymiany. Należy jednak zauważyć, że Sin-
gle Tranche OMO Program (obliczony po-
czątkowo na 100 mld USD) zasilał rynek  
w gotówkę,  nato -
mia st  bl i ź-
niaczo 

do niego podobny Term Securities Lending 
Facility (zaplanowany pierwotnie na 200 
mld USD) dostarczał na rynek drugiego 
co do płynności aktywa, tj. papierów war-
tościowych Skarbu Państwa. Już choćby 
porównanie planowanych wartości obu 
programów wskazuje na to, że FED skła-
niał się raczej do zamiany mniej płynnych 
aktywów na bardziej płynne walory tak, by 
odciążyć czasowo rynek z tzw. „toksycznych 
aktywów”. Transakcje zawierane w ramach 
TSLF były doskonałą alternatywą dla ope-
racji repo, ponieważ nie stanowiły formy 
bezpośredniego zastrzyku pieniądza, a tym 
samym ich zawieranie nie groziło deprecja-
cją dolara czy niepożądanymi wahaniami 
stopy procentowej. 

A SSET bACK ED COMMERCI A l 
PAPER MONEy MARKET MUTU-
Al FUND lIqUIDIT y FACIlIT y 
(AMlF) I TERM ASSET bACKED SE-
CURITIES lENDING 
FACIlITy (TAlF)
Oprócz zwiększania 
płynności banków 
komercyjnych, 
Rezerwa  
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Wykres 1. Stopa pożyczek overnight na rynku dolarowym
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Wykres 2. Emisja brutto wybranych instrumentów ABS w latach od lipca 2007 lipiec 2010
Federalna próbowała ożywić rynek poprzez 
stymulowanie handlu papierami warto-
ściowymi. Uruchomiła mianowicie pro-
gramy, w ramach których bank centralny 
udzielał pożyczek instytucjom finanso-
wym, stawiając jednak pewne wymagania, 
co do celów, na jakie owe pożyczki mia-
ły być przeznaczone. I tak 19 września 
2008, 4 dni po upadku Lehman Brothers, 
kiedy to handel papierami wartościowy-
mi na rynku międzybankowym zamarł, 
ogłoszono wprowadzenie programu Asset 
Backed Commercial Paper Money Market 
Mutual Fund Liquidity Facility (AMLF), 
który zwiększał instytucjom finansowym 
dostęp do pożyczek z przeznaczeniem na 
zakup wysokiej jakości walorów zabezpie-
czonych na aktywach (tzw. asset backed 
commercial papers – ABCP) od funduszy 
inwestycyjnych rynku pieniężnego. Na po-
dobnych zasadach miał działać wprowa-
dzony w listopadzie 2008 program Term 
Asset Backed Securities Lending Facility 
(TALF), przy czym tu Rezerwa Federalna 
wyraźniej sprecyzowała katalog instru-
mentów, na które przeznaczone musiały 
być pożyczki. Chodziło mianowicie o oży-
wienie transakcji z wykorzystaniem tzw. 
ABS (asset backed securities), a więc papie-
rów wartościowych zabezpieczonych wie-
rzytelnościami, przy czym program TALF 

zakładał, że miały to być ABS oparte na 
kredytach konsumpcyjnych. FED działał 
tu więc w dwóch obszarach. Po pierwsze, 
próbował stymulować rynek międzyban-
kowy, po drugie stwarzał bodźce zachęca-
jące do wznowienia akcji kredytowej w 
segmencie kredytów konsumpcyjnych. To 
jak bardzo transakcje TALF ożywiły ry-
nek papierów wartościowych opartych na 
tych kredytach, obrazuje Wykres 2. Jak 
można zaobserwować, jeszcze w pierwszej 
połowie 2008 roku znaczna część kredy-
tów konsumpcyjnych była finansowana 
za pośrednictwem rynku ABS, co znaczy, 
że banki emitowały i sprzedawały papiery 
wartościowe zabezpieczone na zobowiąza-
niach z tytułu kart kredytowych, pożyczek 
konsumenckich czy kredytów samochodo-
wych. We wrześniu 2008 rynek tego typu 
ABS zamarł i ożywił się znacznie dopiero 
po wprowadzeniu omawianego programu.

SPECI A l PU R POSE V EHIClE S  
I MAIDEN lANE llC.
Ciekawym rozwiązaniem zastosowanym 
przez FED było utworzenie finansowych 
wehikułów, które miały skupować toksycz-
ne papiery wartościowe za pieniądze poży-
czone głównie od Rezerwy Federalnej. FED 
stworzył dwie kategorie takich instytucji 
- Special Purpose Vehicles (SPV) i spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością Maiden 
Lane I, II i III. SPV skupowały od emiten-
tów 3 - miesięczne niezabezpieczone oraz 
zabezpieczone na aktywach papiery warto-
ściowe z wysokim ratingiem, zatrzymywały 
je do terminu ich zapadalności, a następnie 
wpływy z kredytów, na których były opar-
te, przeznaczały na spłatę pożyczek od New 
York FED. Podobnie działały spółki Maiden 
Lane. Maiden Lane I kupiła toksyczne akty-
wa Bear Stearns za ok. 30 mld USD. Środki 
na zakup tych instrumentów pochodziły  
z 10 - letniej pożyczki udzielonej przez  
Rezerwę Federalną oraz JPMorgan Chase. 

Maiden Lane II i III działały w oparciu 
o ten sam mechanizm. Różnica polega na 
tym, że odkupiły „śmieciowe papiery” od 
grupy AIG. Koncepcja stworzenia swo-
istych „złych banków”, które uwolniłyby 
rynek od toksycznych papierów wartościo-
wych szybko jednak została zarzucona - 
już 23 marca 2009 wydano oświadczenie, 
zgodnie z którym podjęto wysiłki mające 
na celu usunięcie rozliczeń z Maiden Lane 
z bilansu Rezerwy Federalnej lub całkowi-
tą likwidację tych spółek. Przyczyn takiej 
decyzji należy szukać w tym, że tak na-
prawdę FED (pośrednio) kupował te wy-
soce ryzykowne walory po cenach nawet 
wyższych niż rynkowe, co de facto ozna-
czało akcję socjalizowania strat ponoszo-
nych na nieściągalnych wierzytelnościach.
Powyższe zestawienie ukazuje jedynie 
niektóre działania amerykańskiego ban-
ku centralnego USA. Warto podkreślić, 
że według raportu, wydanego przez FED  
w czerwcu 2009 roku, operacje płynnościo-
we Rezerwy Federalnej osiągały w 2009  
roku wartość 1,5 bln USD tygodniowo. 

PODSUMOWANIE
Wynika z tego, że w ciągu niespełna 2,5 
miesiąca przez amer ykański system 
finansowy „przepompowywano” wartość 
rocznego PKB Stanów Zjednoczonych! 
Gospodarka nie mogła przejść obojętnie 
obok tak drastycznego zwiększenia po-
daży pieniądza. Już wtedy pojawiały się 
nieliczne głosy o prawdopodobnych trud-
nościach, z jakimi musiały zmierzyć 
się rynki w w yniku tych interwencji.  
Z drugiej strony, można by zapytać czy 
można było sprawnie złagodzić pierwszą 
fazę kryzysu unikając obserwowanej obec-
nie tzw. „drugiej fali”? Na to pytanie chyba 
jednak nigdy nie poznamy odpowiedzi...

Emilia Klepczarek
biuro6@bwk.com.pl
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Po analizie kondycji polskich finan-
sów publicznych lekarz załamałby 
ręce. W „płucach Polski” stwier-
dziłby „złośliwego raka”. Świad-

czy o tym deficyt finansów publicznych  
w 2010 roku, przekraczający 100 mld PLN 
oraz „dziura budżetowa” warta 52 mld 
PLN. Czarę goryczy przelewa rosnący dług 
publiczny na poziomie 55% PKB. Prze-
kroczenie 70% będzie oznaczało „prze-
rzuty” nowotworu w całej gospodarce,  
a w ostateczności jej „zgon” z powodu  
finansowej niewypłacalności. Przy takiej 
diagnozie pacjentowi pozostają dwie opcje. 
Może zdecydować 
się na „terapię szo-
kową” lub dalsze 
palenie papiero-
sów i ignorowanie 
bólu za pomoc ą 
„zastrzyków z mor-
finy”. Strach przed 
„terapią szokową”, 
ja k ą jest  opera-
cja chirurgiczna 
i  chem ioterapia 
jest jak najbardziej zrozumiały. Pacjent 
musi być na tyle silny psychicznie, aby 
zrezygnować z nałogu, jakim jest rozda-
wanie pieniędzy i prowadzić zdrowy tryb 
życia, co w przypadku gospodarki ozna-
cza m.in. redukcję stanowisk w prze-
rośniętej administracji i ograniczanie 
wydatków. Dlatego, chętniej słucha o „za-
strzykach z morfiny”, za którymi kryje 
się podnoszenie podatków. Pozwolą one 
na krótkoterminowe ignorowanie proble-
mu. Niestety, tak jak w ostateczności cia-
ło pacjenta uzależni się do zatruwającego 
narkotyku, tak podnoszenie podatków  
w pewnym momencie będzie tylko szko-
dzić. Wzrost opodatkowania krajów, w któ-
rych PKB jest opodatkowane na więcej niż 
40% (jak Polska) powoduje spowolnienie 
wzrostu gospodarczego oraz wzrost fiska-
lizmu w państwie. Zgodnie z regułą Skin-
nera, nakładanie kary na obywateli, jaką 
jest dodatkowy podatek, powoduje uciecz-
kę kapitału w szarą strefę lub zagranicę. 
Oznacza to nie tylko mniejsze wpływy  
budżetowe, ale także spadek jakości ofero-
wanych usług i bezpieczeństwa. Obecnie 

udział szarej strefy w PKB Polski wynosi 
30% przy średniej w UE 15% a przedsię-
biorcy polscy z sektora MSP coraz częściej 
zakładają swoje biznesy na Słowacji lub  
w Czechach gdzie podatki są niższe. 
Tymczasem „terapia szokowa” jest tylko  
z pozoru bolesna i daje możliwość sukce-
sywnego zwalczania choroby jaką jest dług 
publiczny i rosnący deficyt. Niski deficyt 
powoduje zmniejszanie ryzyka finansowe-
go kraju, co zwiększa napływ zagranicz-
nych inwestycji. W przypadku finansów 
publicznych „leczenie nowotworu” powin-
no skupić się na operacji chirurgicznej, 

chemioterapii oraz profilaktyce. Do 
operac j i  polegając ej

n a  „ u s u w a -
niu nowotwo-
ru” należałoby 
z a l i c z y ć  r e -
f o r m y  l i k w i -
dują c e  „ p atolo g ie”  
w finansach publicznych, 
które generują nadmierne w y-
datki budżetowe. W praktyce ozna-
czałoby to odłączenie „przedsiębiorstw 
strategicznych”, jak kopalnie, od finan-
sowego respiratora. Należ y rów nież 
zrezygnować z polityki państwa opiekuń-
czego, która jest dla Polski zbyt kosztowna,  
a w skład której wchodzą takie programy 
jak „becikowe” (ponad 300 mln rocznie), 
„rodzina na swoim” (program wygeneruje 
do 2020 r. wydatki w wysokości 6,2 mld) 
zasiłki dla bezrobotnych (ponad 120 mln 
miesięcznie) czy wysokie zasiłki pogrze-
bowe. Z kolei chemioterapia polegałaby 
na zwiększeniu liczby zatrudnionych ge-
nerujących wzrost PKB, co zwiększałoby 
wpływy budżetowe. Samo podniesienie 
wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 

67 r.ż. przyniosłoby 3 mld oszczędności 
rocznie. Likwidacja okresu ochronne-
go przed emeryturą, ograniczenie urlo-
pów macierzyńskich czy wychowawczych 
zmotywowałaby do większej aktywno-
ści zawodowej Polaków i Polek. Ostat-
nim etapem leczenia jest profilaktyka. 
Obejmowałaby działania, które pozwolą 
na utrzymanie wzrostu gospodarczego 
w dłuższej perspektywie oraz uchronie-
nie przed „nowotworem” w przyszłości.  
W tym celu zaleca się utrzymywanie 
polityki ograniczonych wydatków oraz 
akceleracja prywatyzacji. Prywatyza-
cja wszystkich średnich przedsiębiorstw 
oraz zachowanie 20% pakietu kontrolnego  
w największych spółkach jak Orlen dała-
by państwu 75 mld złotych. Analizując 

sytuację innych 
k r a j ó w  m o ż -
na powiedzieć, 
że szczęśl iw ie 
„ n o w o t w ó r ” 

f i n a n s ó w publicznych  
r o z p o z n a n o  w  P o l s c e  
s z y b k o ,  g d y  d e f i c y t  
s e k t o r a  f i n a n s ó w  
publicznych jest na pozio-
mie 7% PKB. W dużo gorszej 

sytuacji jest nie tylko Grecja  
(d ł .  publ icz ny 133%),  a le  

t a k ż e  t a k i e  e u r o p e j s k i e 
p o t ę g i  j a k  A n g l i a  

(dług publiczny 86%) czy Irlan-
dia (dług publiczny 87%) kojarzone 

 z „wyspami dobrobytu”. Nasza sy-
tuacja na tle Europy nie jest najgor-

sza. Jednak nie zwalnia to nas w żaden 
sposób z przyjęcia ambitnego planu re-
dukcji wydatków. Wykorzystując obec-
ną sytuację w Unii i decydując się na 
intensywne leczenie Polska ma szan-
sę na wzrost gospodarczy na poziomie 
4 - 5% rocznie, likwidację deficytu bu-
dżetowego oraz ograniczenie długu pu-
blicznego do poziomu 20 - 30% PKB  
w ciągu 10 - 15 lat oraz trwałe podniesie-
nie rangi w Europie. 

Kamil Pruchnik
kamilpruchnik@gmail.com

pRZYChOdZi pOlsKa 
dO lEKaRZa

Podobnie jak płuca dostarczają tlen do komórek w organizmie, tak finanse publiczne 
dostarczają i zarządzają pieniędzmi w gospodarce.
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Produkty strukturyzowane stają się idealną alternaty-
wą dla tych, którzy nie są gotowi do poniesienia wyso-
kich strat jakie mogliby ponieść na rynku giełdowym czy  
w funduszach inwestycyjnych, a zyski z lokat i obligacji  
nie są dla nich satysfakcjonujące.

dużą trudnością oszacowania ceny opcji  
w okresie subskrypcji. 
Strategie natomiast mogą być tutaj róż-
norodne i niekiedy dość skomplikowane. 
Zaczynając od tych najprostszych, ograni-
czonych tylko do zakupu opcji zarabiających 

na wzroście (call) lub spadku (put) instru-
mentu bazowego, aż do tych zawiłych zło-
żonych nawet z kilku opcji, jak na przykład 
strategia long straddle polegająca na zaku-
pie opcji call i put z tą samą ceną i datą wy-
konania. Pozwala ona osiągnąć zyski w 
sytuacji odpowiednio wysokich spadków, 
jak również wzrostów. Natomiast jasne jest, 
iż nie można zastosować tutaj strategii, któ-
ra mogłaby prowadzić do nieograniczonych 
strat, ponieważ nie byłaby możliwa ochrona 
części bądź całości kapitału. Oczywisty jest 
również zakup obligacji zerokuponowych, 
z których dochód jest już z góry znany, 
a brak kuponów w trakcie inwestycji nie 
powoduje problemów z ich reinwestycją.

PODSTAWOWE RóżNICE  
STRUKTUR
Wszystkie struktury budową są identyczne 
ze względu na tworzące je elementy, jednak 

różni je ich forma prawna, a w konsekwen-
cji wynikające z niej pewne przywileje. 
Od zysków z lokaty strukturyzowanej bę-
dziemy musieli zapłacić podatek docho-
dowy, natomiast polisa jako świadczenie 
ubezpieczeniowe nie podlega opodatko-

waniu. Poza tym ta-
kie inwestycje wiążą 
się nierzadko z kilku-
letnim zamrożeniem 
kapitału, tymczasem 
obligacja struktury-
zowana jest dopusz-
czona do obrotu na 
rynku giełdowym, 
tak więc można ją od-
sprzedać. Należy jed-

nak pamiętać, iż cena sprzedaży może być 
niższa od ceny emisyjnej. Zazwyczaj obli-
gacje strukturyzowane są emitowane przez 
duże instytucje międzynarodowe. Na Gieł-
dzie Papierów Wartościowych w Warszawie  
w obrocie są obligacje Deutshe Bank AG 
London, Barclays Bank PLC, Royal Bank of  
Scotland, SecureAsset S.A.

CZy WARTO INWESTOWAć  
W STRUKTURy?
Produkty strukturyzowane stają się ideal-
ną alternatywą dla tych, którzy nie są go-
towi do poniesienia wysokich strat jakie 
mogliby ponieść na rynku giełdowym czy  
w funduszach inwestycyjnych, a zyski z lo-
kat i obligacji nie są dla nich satysfakcjo-
nujące. Umożliwiają one dywersyfikacje 
ryzyka nie tylko ze względu na rodzaj ak-
tywa bazowego, ale również pod względem 
geograficznym. Co więcej dają pośredni 

Przystąpić do lokaty strukturyzo-
wanej można w tzw. okresie sub-
skrypcji, trwającym przeważnie 
od jednego do dwóch miesięcy, po 

którym nasze pieniądze zaczynają praco-
wać. Część zdeponowanych środków zostaje 
ulokowana w obligacjach zero-
kuponowych dających łącznie 
w terminie wykupu przychód 
równy wartości depozytu po-
mnożonego przez procent 
ochrony kapitału jaki oferuje 
instytucja. Pozostała część de-
pozytu jest przeznaczana na 
zakup opcji. Instrumentem ba-
zowym takiej opcji mogą być 
akcje, koszyki akcji, indeksy 
giełdowe, towary, surowce ale także stopy 
procentowe. To właśnie opcje za niewielką 
premię, w przypadku zajęcia pozycji w którą 
podąży rynek, umożliwiają osiągnięcie nie-
przeciętnych zysków.  
Poszerzenie swojego portfela o taki rodzaj 
lokaty może kosztować nas procent od kwo-
ty jaką chcemy zdeponować, przeważnie są 
to wielkości 1% - 2%. Najczęściej jednak po-
jawiają się prowizje pobierane przez instytu-
cje od kwoty pozostałej po zakupie obligacji 
lub określenie procentu w jakim będziemy 
partycypować przy wzroście instrumentu 
bazowego danej opcji, która w ten sposób 
gwarantuje sobie część zysku w przypadku 
wykonania opcji. Ten ostatni wariant staje 
się najbardziej rozsądny, gdyż instytucja 
oferująca taki produkt, ponosi pewne ry-
zyko związane z objęciem błędnej strate-
gii opcyjnej. Dodatkowo określony z góry 
poziom partycypacji jest uwarunkowany 

pROduKTY 
sTRuKTuRYZOWanE

W czasach niepewności na rynkach giełdowych oraz pojawiających się niekorzyst-
nych informacjach makroekonomicznych, coraz bardziej popularne stają się te 
inwestycje, które są nie tylko mniej ryzykowne, ale też gwarantują zwrot zainwe-
stowanego kapitału. Wśród nich mogą znajdować się produkty strukturyzowane, 
takie jak lokata bankowa (potocznie zwana również lokatą strukturyzowaną), ban-
kowe papiery wartościowe, obligacje strukturyzowane czy polisy ubezpieczeniowe, 

które obok bezpieczeństwa kapitału dają także szansę na ponadprzeciętne zyski.
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Tabela 1. Analiza wyników struktur zakończonych w pierwszym półroczu 2011 roku 

liczba Odsetek

łącznie struktur, w tym: 213 -

Z zyskiem 140 65,73%

Z zyskiem co najmniej 5% 85 39,91%

Z zyskiem co najmniej 10% 52 24,41%

Z zyskiem co najmniej 15% 20 9,39%

Ze zwrotem kapitału 55 25,82%

Ze stratą 18 8,45%

Źdródło: Open Finance

dostęp do wyrafinowanych instrumentów - 
wymagających wiedzy i doświadczenia w in-
westowaniu – indywidualnym inwestorom. 
Jednak są to nadal dość skomplikowane 
formy inwestycyjne. O ile oczywisty jest mi-
nimalny przychód ze struktur, to już samo 
określenie zysku jest dość zawiłe, nie tylko 
z powodu rozbudowanej konstrukcji, ale 
również ze względu na występowanie dość 
zaawansowanych formuł określających 
kurs aktywa bazowego po którym rozlicza-

na będzie opcja. Stosowane są 
między innymi 

kursy z kon-
kretnego dnia przed 
końcem lokaty lub uśrednia-
ne kursy z konkretnych dni. Dlatego 
w celu poznania tego rodzaju inwestycji nie 
należy ograniczać się tylko do ulotki infor-
macyjnej, która obok prezentacji dwucyfro-
wego wzrostu aktywa bazowego, od które-
go będzie uzależniony nasz zysk, informuje 
również o 100% bezpieczeństwie kapitału, 
co często staje się głównym motywem wej-
ścia w inwestycje. Wskazana jest dogłębna 
analiza pełniejszej dokumentacji związanej 
z daną strukturą. Choćby w celu upewnie-
nia się jakie poniesiemy koszty związane  
z wyjściem z takiej struktury, przed dniem jej 
wygaśnięcia, ponieważ gwarancja kapitału 
występuje tylko w momencie jej zapadalno-
ści, a wyjście przed nim może doprowadzić 
do dużej straty. Warto też pamiętać o fakcie, 

iż struktura ze 100% ochroną kapitału gwa-
rantuje nam zwrot całej kwoty w ujęciu no-
minalnym, natomiast w realnym pojawia 
się strata, choćby ze względu na kwestię 
inflacji. Należy również zwrócić uwagę, iż 
większy poziom ochrony zainwestowanego 
kapitału jest skorelowany z odpowiednio 
mniejszym do osiągnięcia zyskiem. Przy 
mniejszym poziomie bezpieczeństwa kapi-
tału więcej środków może zostać ulokowana 
w opcjach, od których w dużej mierze zależy 
rentowność całej inwestycji. Dla przykładu, 
oferowana przez jeden z banków, polisa na 
życie i dożycie o nazwie „Szybki kurs na 

zysk” z dwuletnim okresem 
inwestycji, 

o stopie 
zwrotu zależnej od 
indeksu WIG20 oraz 100% 
gwarancją kapitału, zakończyła się 
nieco ponad 31% zyskiem. Podczas gdy po-
lisa „Szybki kurs na zysk II” o podobnych 
parametrach, oferująca mniejszą, bo 80% 
ochronę kapitału, pozwoliła zarobić 60%. 
W dodatku, jak już wcześniej wspomnia-
no polisy ubezpieczeniowe są zwolnione 
z tak zwanego podatku Belki. Instrumen-
ty finansowe podlegające takiego rodzaju 
opodatkowaniu, aby zapewnić podobny 
zysk, musiałyby uzyskać odpowiednio 62% 
i 98% stopy zwrotu. Wobec tego istotny 

jest wybór produktu strukturyzowanego 
pod względem jego formy prawnej, z któ-
rej to wynikają dla nas pewne, korzystne 
bądź nie, aspekty.
Dodatkowo struktury, ze względu na czas 
inwestycji – nierzadko kilkuletni – mogą 
nie stanowić idealnego rozwiązania dla 
inwestorów aktywnych. Chyba, że istnieje 
rynek, na którym odbywa się obrót tymi 
instrumentami, jak to jest w przypadku  
obligacji strukturyzowanych.  
Jak pokazuje analiza przeprowadzona przez 
Open Finance ponad połowa z przeanalizo-
wanych 213 produktów strukturyzowanych 
o dniu zapadalności w pierwszej połowie 
2011 roku zakończyła się zyskiem, a co 

czwarta inwestycja zwrotem ulokowanego 
kapitału. W dodatku nie-

spełna 

25% 
z tych struktur 
przyniosła dochód więk-
szy niż zwykłe lokaty bankowe 
i obligacje – co najmniej 10%. Należy jed-
nak wspomnieć, że większość z tych inwe-
stycji rozpoczęła się po znacznych spadkach 
i stabilizacji rynków giełdowych. Nie ozna-
cza to jednak, że nie umożliwiają one osią-
gnięcia zysku w czasach bessy i wahaniach 
kursowych, ponieważ występują rodzaje 
opcji - jak już wcześniej wspomniano – 
przynoszące zysk w sytuacji spadku kursu 
aktywa jak i jego wzrostu, a spektrum stra-
tegii opcyjnych jest dość szerokie. Mimo 
to struktury są nadal ściśle skorelowane  
z sytuacją panującą na rynkach aktywów 
bazowych. W konsekwencji tą, jak i każdą 
inną inwestycję należy przeanalizować,  
a  k a ż d y  z  i n w e s t o r ó w  p o w i n i e n  do-
konać indywidualnego wyboru wedle 
swoich oczekiwań.

Sebastian Estal 
sebastian.estal@hotmail.com

Recenzent
dr Rafał Wolski
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Wszystkie nowelizacje poczy-
nając od ubiegłorocznej no-
welizacji grande, poprzez 
pomniejsze nowele, a koń-

cząc na rozporządzeniach i interpretacjach 
przepisów przez Ministerstwo Finansów 
i poszczególne urzędy skarbowe, obrazują 
jaki chaos legislacyjny panuje wokół po-
datku VAT oraz jak kreowanie przez rzą-
dzących stawek podatku wartości dodanej 
ma charakter czysto przypadkowy.
W maju br. na Uniwersytecie Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odby-
ła się konferencja „Podatki (nie) do zniesie-
nia! Analiza sytuacji podatkowej przedsię-
biorcy w Polsce”.
Pośród wielu ciekawych wystąpień i uwag 
prelegentów, szczególnie wartym wspo-
mnienia jest świetna wypowiedź Jerzego 
Martiniego (doradca podatkowy, czło-
nek Prezydium Rady Podatkowej PKPP  
Lewiatan). Pan Martini dokonał niemoż-
liwego, jeśli chodzi o wystąpienia publicz-
ne na konferencjach naukowych - mówiąc 
o smutnym temacie, jakim jest wspomnia-
ny na wstępie chaos legislacyjny, uczynił to 
w taki sposób, iż publika nie mogła ukryć 
swojego rozbawienia. Niestety, autor musi 
pozwolić sobie na cytat z pamięci, gdyż 
konferencja niestety nie została utrwalona 
w formie audio - „Jeśli myślicie, że praca 
doradcy podatkowego jest nudna, to jeste-
ście w wielkim błędzie. Wstaję rano pełen 
szczęścia, że mogę znów iść do biura, bo 
wiem że tam czeka mnie przygoda. My-
ślę sobie, a cóż to za nowe niespodzianki 
wymyślili dla mnie dziś koledzy z mini-
sterstwa finansów”. I nie można odmówić 

Panu Martiniemu racji, tylko w bieżącym 
roku nowelizacji było już 11, a następne 
z pewnością również powstaną. Przy takiej 
biegunce legislacyjnej, jak można w ogó-
le mówić o jakiejś filozofii konstruowa-
nia systemu podatkowego w Polsce. Nie 
wspominając o tym, że takie postępowa-
nie ma się nijak do Smith’owskiej zasady  
pewności opodatkowania.

AbSURDy POlSKIEGO SySTEMU 
PODATKOWEGO
Opisywanie wszystkich kuriozalnych sy-
tuacji wynikłych z tak częstych nowelizacji 
stanowi materiał na obszerną prace dok-
torską, o ile nie na całą karierę naukową. 
Jednakże format miejsca tej publikacji 
jak i ograniczony czas autora, zmusza do 
przedstawienia trzech przykładów prezen-
tujących część z patologicznych prawnie 
zamysłów ustawodawcy.
Zgodnie z ustawą z dnia 1 kwietnia 2011 
roku o zmianie ustawy o podatku od to-
warów i usług oraz ustawy – prawo o mia-
rach, opodatkowane zostało również 
nieodpłatne przekazanie, niezależnie od 
tego czy przekazanie takie jest powiązane 
z działalnością gospodarczą. Co oznacza 
to w praktyce? Wszelkiego rodzaju tzw. 
‚gratisy’ rozdawane przy okazji organizacji 
kampanii marketingowych teoretycznie 
również podlegają opodatkowaniu. Sprze-
dawanie tego typu materiałów promocyj-
nych za symboliczny grosz, z kolei wiąza-
łoby się z dodatkowymi formalnościami 
i obsługą takiego p r o c e d e r u ,  co oczy-
wiście przekłada się na dodatkowe koszty. 
Takie dodatkowe opodatkowanie działań  

marketingowych wprost uderza w ten 
sektor rynku usług, a należy pamiętać, że 
w czasie recesji firmy tną głównie kosz-
ta przeznaczone na szeroko rozumiany  
marketing i promocję.
Często ustawodawca nie ma również poję-
cia o materii jaką ma regulować. Wyroby 
ciastkarskie i ciastka świeże, których ter-
min przydatności do spożycia nie przekra-
cza 45 dni objęto mniejszą, bo 8% stawką. 
Problem polega na tym, iż podział jest 
sztuczny, bo gdyby ktoś w ministerstwie się 
zainteresował to wiedziałby, że jeśli towar 
przekracza 14 dniowy termin przydatności 
do spożycia, to przekracza też i 45 dniowy. 
Granica została ustalona arbitralnie i nie 
ma nic wspólnego z prawdziwą świeżością 
wyrobów ciastkarskich. Kryterium przy 
ocenie świeżości produktów jest ich skład, 
czyli czy zawierają środki konserwujące, 
a nie arbitralnie ustalona granica wyra-
żona w dniach. Co zresztą kłóci się z pra-
wem europejskim, wobec czego czeka nas 
kolejna zmiana ustawy (czytać: obstrukcji 
legislacyjnej ciąg dalszy).

CHAOS lEGISlACyJNy
Reprezentatywnym przykładem na chaos 
jaki wywołuje zbyt krótkie vacatio legis 
nowelizacji VAT-u jest wprowadzenie 23% 
stawki podatku na usługi w zakresie edu-
kacji na podstawie ustawy o zmianie usta-
wy o podatku od towarów i usług z dnia 
29 października 2010 roku, która weszła 
w życie już 1 stycznia 2011 roku. Adam 
Smith zapewne przewróciłby się w grobie, 
gdyby dowiedział się, że nad Wisłą zasada 
pewności opodatkowania oznacza, aż całe, 

O VAT-cIE słóW kIlkA

Ubiegłoroczna nowelizacja, stosunkowo największa od dłuższego czasu, ustawy 
o podatku od towarów i usług zasługuje na tytułowe słów kilka. Niestety nie z po-
wodu przedstawienia zmian w samej ustawie, lecz dlatego iż jest dobitnym przy-
kładem na brak kultury prawnej kształtowania systemu podatkowego w Polsce.
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Adam Smith zapewne przewróciłby się w gro-
bie, gdyby dowiedział się, że nad Wisłą zasada 
pewności opodatkowania oznacza, aż całe, dwa 
miesiące na przestawienie się dla podmiotów ze 
stawki 0% na 23%.

sprzeczne z prawem unijnym tj. Dyrek-
tywą 2006/112/WE z dnia 28 listopada 
2006 r. w sprawie wspólnego systemu po-
datku od wartości 
dodanej i narusza 
zasady neutralno-
ści VAT w obro-
cie gospodarczym 
oraz zasady wolnej 
konkurencji. Choć 
podmioty zainte-
resowane nie mogą 
zacząć się jeszcze przedwcześnie cieszyć, 
gdyż wyrok w tej sprawie zostanie wydany 
najwcześniej w przyszłym roku, a mając na 
uwadze jak długo ta praktyka trwała i kie-
dy zostało wniesione do ETS pytanie pre-
judycjalne, można stanowczo stwierdzić, 
że był to zbyt długi okres czasu z punk-
tu widzenia polskiego przedsiębiorcy  
i jego zysków. 

STANOWISKO POlITyKóW
Nieodpowiedzialną publicystyką było-
by wytykanie palcem konkretnych partii 
i osób, gdyż wszystkie zawiązane po 89 
roku rządy, mają swoje podatkowe grze-
chy na sumieniu. Ale dla podkreślenie po 
raz kolejny braku spójnej, konsekwentnej 
i racjonalnej polityki dotyczącej podat-
ku VAT warto byłoby przyjrzeć się hasłu 
widniejącemu na sztandarze każdej par-
tii, czyli do polityki prorodzinnej. Już 
dzieci w przedszkolu wiedzą, że wysokie 
podatki wszelkiego rodzaju działają nie-
korzystnie na wzrost gospodarczy, ale to 
VAT jest tym podatkiem, który najbardziej 
uderza w kieszenie Kowalskich. Jego pod-
noszenie samo w sobie jeszcze może i nie 
jest tragedią, ale zapomina się, że prócz 
wzrostu podstawowej stawki o 1%, to na 
przestrzeni ostatnich lat objęto również  
podstawową stawką produkty 

objęte do tej pory stawkami niższymi. 
Nie ma co uciekać się do populistycznych 
haseł typu - „dlaczego na wózki dziecięce 

obowiązuje 23% stawka, a na prezerwa-
tywy 8%?”, gdyż nie to jeszcze stanowi 
fundament korzystnej dla polskiej rodzi-
ny polityki podatkowej. Interesująca jest 
natomiast sprawa związana z dyrektywą 
Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 
2006. Jak wiadomo nasza przynależność 
do szeregów UE skutkuje tym, iż nie jeste-
śmy w stanie dowolnie kształtować stawek 
podatkowych. W związku z powyższym 
Komisja Europejska w lutym 2009 roku 
złożyła na Polskę skargę o preferencyjną, 
bo 7% stawkę podatku VAT na ubran-
ka i buciki dziecięce. Żadne tłumaczenia 
rządzących, iż na prawo wspólnotowe nie 
mamy wpływu nie mogę być zadowalają-
ce, gdyż inne państwa w traktatach akce-
syjnych lub przy pracach nad wspomnia-
ną dyrektywą wywalczyły niższe stawki 
w strategicznych dziedzinach (np. artyku-
ły dziecięce w Luksemburgu są objęte 3% 
stawką, a w Wielkiej Brytanii czy Irlandii 
nawet 0%). Notabene w związku z prawo-
dawstwem wspólnotowym wzrosła rów-
nież stawka VAT np. na leki i książki. 
Powyższy akapit pokazuje, iż nie ma par-
tii, która może mówić bez cienia hipokryzji 
o polityce prorodzinnej, gdyż wszystko to 
nie stało się nagle, ale zostało już zaniedba-
ne przy samych negocjacjach akcesyjnych, 
poprzez niekorzystne dla nas dyrektywy, 
na wadliwym prawodawstwie krajowym 
kończąc. Dlatego też skandalem jest, iż 
mamy jedną z najwyższy stawek podatku 
VAT w Europie (czwartą wśród państw 
UE), a jednocześnie nie czyni się nic w kie-
runku działań stymulujących demografię 
społeczeństwa. Choć z drugiej strony nie 
ma się czemu dziwić, skoro obecnie rzą-
dzący kierują się logiką reanimacji ZUS 
pieniędzmi pochodzącymi z Funduszu 
Rezerwy Demograficznej, to nie można 
od nich zbyt wiele wymagać. Pięknym 
zarazem zwieńczeniem jak i podsumowa-
nie artykułu są słowa Pana Martiniego 
z wspomnianej na początku konferencji -  
„Nie wierzę w prosty system VAT, ale obec-
ny na pewno można uprościć”, a autor 
pozwoli jeszcze dodać, że należy go także 
poszerzyć o niezbędne dla demografii ulgi.

Jan Bińczyk
jan.binczyk@gmail.com

dwa miesiące na przestawienie się dla pod-
miotów ze stawki 0% na 23%. Taki rewolu-
cyjny sposób zmiany, jest z pewnością nie 
lada krzyżem do udźwignięcia dla małych 
przedsiębiorców. Jeszcze ciekawszym pro-
blemem wydaje się, jak będzie traktowa-
ne rozliczenie za umowy zawarte w roku 
2010, a których obowiązywanie zakończy 
się w trakcie roku 2011. Choć zdrowy roz-
sądek podpowiadałby inaczej, to nie jest 
pewnym czy umowy, choć zawarte w sta-
rym roku będą jeszcze podlegały staw-
ce 0%, czy też może za część po Nowym 
Roku należałoby doliczyć już stawkę nową 
- 23%. Problem ten dotyczy m.i.n. szkół 
nauki jazdy i pilotażu, prywatnych szkół 
organizujących kursy dla dzieci i seniorów 
(tzw. Uniwersytety Trzeciego Wieku), pod-
miotów prowadzących rożnego rodzaju 
szkolenia sportowe. Podobnie ma się rzecz 
z różnej maści szkoleniami, które zostały 
zaplanowane i opłacone przez uczestni-
ków w roku 2010. Podmioty świadczące 
tego typu usługi edukacyjne staną przed 
dylematem, czy narazić się na śmieszność 
oraz utratę zaufania i zażądać od klientów 
dopłat w związku z nową stawką podatku, 
czy też może sięgnąć do własnej kieszeni 
i ponieść straty? Niezależnie od tego z ja-
kiej opcji skorzystają organizujący szkole-
nia i tak w nowych realiach podatkowych 
będą musieli poszukiwać oszczędności, co 
w skrajnych przypadkach może zakończyć 
się redukcją personelu. 
Nie sposób nie wspomnieć chociaż po krot-
ce o problemach z interpretacją prawa po-
datkowego. 25 lutego 2011 r. NSA w związku 
ze skargą jednego z dealerów samochodów 
na interpretację Ministra Finansów w za-
kresie stosowania tzw. VAT - marży przy 
obrocie samochodami używanymi wystą-
pił do ETS z pytaniem prejudycjalnym. 
Sprawa związania jest z naliczaniem po-
datku VAT od transakcji dotyczących sa-
mochodów używanych. Dotychczas urzędy 
skarbowe nakazywały doliczanie podatku 
VAT do całej ceny zakupu samochodu, 
a nie od różnicy pomiędzy ceną zakupu, 
a ceną sprzedaży (tzw. VAT-marży). Urzęd-
nicy MF z uporem maniaka dowodzili, że 
zgodnie z przepisami o podatku VAT nie-
możliwym jest opodatkowanie towarów 
używanych w systemie VAT-marża, jeśli 
towary te były uprzednio zwolnione z VAT 
na podstawie rozporządzenia wykonaw-
czego do ustawy o VAT. W przypadku za-
kupu przez dealera używanego auta będą-
cego własnością podmiotu, który przy jego 
pierwotnym zakupie odliczył podatek VAT 
dealer musi odliczyć podatek VAT od całek 
kwoty transakcji, a nie tylko od od marży, 
która stanowi jego zysk, co w końcowym 
rozrachunku prowadzi do nieopłacalno-
ści prowadzenia tego typu działalności. 
Wszystko wskazuje na to, iż ETS ukró-
ci tą niesprawiedliwą praktykę urzędów 
skarbowych, gdyż takie postępowanie jest 
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be discussed and assessed in subsequent 
chapters. I describe all issues in chrono-
logical order as they occurred in reality. 
 
THE PERIOD OF FINANCIAl   
TURMOIl   
On 9 August 2007 severe tensions emer-
ged on inter - banking markets worldwi-
de. Risk premia on interbank loans soared 
with various maturities, and market acti-
vity declined rapidly. The tensions reflec-
ted primarily a lack of confidence among 
market participants and the uncertainty 
about financial health and liquidity of 
counterparts. The ECB reacted qu-
ickly, and, on the same day, allo-
wed the euro area banks to draw 
the full amount of liquidity 
they needed, on an overni-
ght basis, against collateral 
at the prevailing main re-
financing rate. In total, 
banks drew €95 billion 
of liquidity, giving an in-
dication of the severity 
of the shock. In the mon-
ths that followed, the 
ECB conducted supple-
mentary refinancing 
operations with matu-
rities of three and six 
months. These ope-
rations were suppo-
sed to encourage 
banks to continue 
providing credit to 
the economy. As  
a  r e s u l t  o f  t h e 
process, the ave-
rage maturity of li-
quidit y - prov iding 
operations increased in 
the entire euro zone. Cash 
injections into the financial 
system however, may jeopardize 
the main aim of monetary policy – i.e. 
stability of prices. With this in mind, the 
ECB raised its main interest rate by 25 
base points to 4.25% (see Chart 1). This 

The Governing Council with the 
leadership of Jean Claude Trichet, 
the president of the ECB, was 
supposed to guide the European 

Union through the greatest financial melt-
down of recent years. This paper will deli-
neate the main reaction framework of the 
European Central Bank with respect to 
the economic crisis, examine the results of 
its intervention and assess the observable 
aftermath of the implemented solutions.
The main duty of central banks is to im-
plement monetary policy, which stabilizes  
a region’s economy. This is achieved by 
adjusting interest rates with a view to sti-
mulating or dampening the demand for 
money and influencing money supply in 
money markets. The process of influencing 
behavior of the economy by manipulating 
interest rates is known as the monetary 
policy transmission mechanism. To put 
it simply, changes in the key interest rate 
of the central bank affect rates relevant 
to firms and households by inf luencing 
their willingness and capacity to hold mo-
ney instead of spending it. In general, in 
normal times (when no crisis occurs) this 
mechanism works well enough to achie-
ve long term inflation goals and economic 
growth. During financial turmoil howe-
ver, the transmission mechanism fails to 
deliver positive results as far as monetary 
policy is concerned. While the financial 
system is based on a dose of multilateral 
trust between its participants, it becomes 
very labile when the trust evaporates as 
it happens during the crisis. The Europe-
an Central Bank has been faced with such 
situation since the outbreak of the cur-
rent financial crisis in the middle of 2007. 
In such a situation, standard monetary 
measures are insufficient and dysfunctio-
nal money markets can weaken the whole 
economy. In order to keep the transmis-
sion mechanism fully operational in such 
exceptional circumstances and ensure the 
maintenance of price stability over the me-
dium term, the ECB introduced non - stan-
dard policy measures. These measures will 

ECB’s REspOnsE  
TO ThE finanCial CRisis

Rarely has the economic climate been so ripe for implementing monetary po-
licy. With currency traders roiling the markets, economists struggling to devise  
a new theory of finance and countries teetering on the brink of insolvency it is se-
emingly a confusing task to establish a suitable approach to economic issues. This,  

however, is the main duty of the European Central Bank.
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Following the collapse of Lehman Brothers on 
15th September 2008, the period of financial 
turmoil turned into a global financial crisis.

move, although criticized at that time, un-
derlined the central bank’s commitment to 
its primary objective of maintaining price 
stability. Two months later the ECB started 
lowering the main interest rate - this expo-
sed a great deal of confusion within the 
Bank and misunderstanding of the situ-
ation that existed on the financial markets.  
 
INTENSIFICATION OF THE   
FINANCIAl CRISIS   
Following the collapse of Lehman Brothers 
on 15th September 2008, the period of fi-
nancial turmoil turned into a global finan-
cial crisis. A surge in interest rates on the 

interbank market, caused by the 
uncertainty as to the finan-

cial standing of mar-
ket counterparties, 

t ranslated into 
toug her  debt 

c o n d i t i o n s 
for compa-

nies and 

households worldwide. This kind of situ-
ation directly can lead to slower econo-
mic growth or even recession. The latter 
had to be avoided. Consequently, the ECB 
reacted swiftly and decisively to these 
developments. On 8th October 2008 in  
a c onc er -
ted and hi-
storic move 
with other 
major cen-
tral banks, 
namely the 
Bank of Ca-
nada, the Bank of England, the Federal 
Reserve System, Severgies Riksbank and 
the Swiss National Bank, the interest rates 
were cut by 50 base points. This event con-
stituted the beginning of serious reductions 
in interest rates. Overall, the ECB lowered 
the interest rate on its refinancing opera-
tions by 325 base points to 1.00% in just 
seven months - a level not seen in the euro 
area countries in recent decades (Chart 1). 
Throughout the crisis the ECB continued 
asset purchases with a view to assuring li-
quidity in the financial system and lower 
borrowing costs for the real economy, that 

is households and non - banking sec-
tor companies. For instance, in May 

2009 it announced a 60 billion 
euro programme to purchase 

euro - denominated covered 
bonds issued into the euro 

area over the period until 
June 2010. The aim of 

the programme was 
to revive the market 
which had virtually 
dried up in terms 
of liquidity, issu-
ance and spreads. 
Very low levels of 
nominal and real 
interest rates pro-
moted the stabili-
zation of financial 
markets during 
this period, and 
were instrumen-
tal in countering 
t he  fa l l  i n  re a l 

economic activity.  
Although in the long 

run such measures are 
successful, there have 

been many problems 
with successful imple-

mentation of lending pro-
cedures. Apparently, despite 

large capital injections banks 
were unwilling to lend money. The 

gravity of the situation is clearly illu-
strated by the events which occurred in 

October 2008. This period led to an abrupt 
rise in the liquidity surplus held by banks. 
Contrary to initial expectations, banks did 

not use this additional liquidity for inter-
bank lending, but deposited it back in the 
ECB’s deposit facility. In response to these 
developments, bonds purchase program-
me was launched by the ECB (in tandem 
with the Federal Reserve). Commercial 

banks were 
a l l o w e d 
to deposit 
bonds with 
t h e  c e n -
t ra l  bank 
in exchan-
ge for cash, 

which boosted their liquidity. By June 
2010, when the entire programme was 
completed, 422 different types of bonds 
were purchased, 27% of which on the pri-
mary market and 73% on the seconda-
ry market, for a total nominal amount of 
60 billion euro. So far, a sum of 1 trillion 
euro was pumped into the euro finan-
cial system. Such amount of money had 
to push banks to start lending again. It 
seems that the debt refinancing feature, 
low interest rates and the bond purcha-
sing programme allowed the EU member 
states to escape the potential prolonged  
recession by granting cheaper financing  
of real economy (Chart 2).  
 
THE SOVEREIGN DEbT CRISIS 
In early 2010 tensions re - emerged in some 
segments of the financial markets, in par-
ticular in the euro area, on government 
markets. Greek government’s “creative” fi-
nancial accounting sparked a rout in the 
financial markets resulting in a substan-
tial increase in spreads between the Greek 
and German bonds. Traders voiced their 
concern about the sustainability of public 
finances in view of rising government defi-
cits and debt. The tensions peaked on 6th 
and 7th May 2010, leading the euro area 
authorities to announce a comprehensive 
package of measures, including the Euro-
pean Financial Stability Facility. On 10th 
May the ECB announced the launch of the 
Securities Markets Programme in which 
the ECB would buy government bonds on 
secondary markets thus absorbing finan-
cial risk of a country’s potential default. 
Banks have used this tool to get rid of ri-
sky assets. To ensure that liquidity con-
ditions will not be affected, all purchases 
are fully sterilized by conducting liqu-
idity - absorbing operations. Consequen-
tly, only financial risk is transferred onto 
the ECB’s balance sheet which has no di-
rect implications for market conditions. 
 
EVAlUATION OF THE ECb’S   
RESPONSE TO CRISIS   
Judging by the results of the steps taken by 
the European Central Bank, we can assess 
the suitability of this approach to dealing 
with the financial crisis and its aftermath. 

Deal Marzec 2010 WARTO WIEDZIEĆ | 23Deal listopad 2011



0

1

2

3

4

5

6

Marginal lending rate Main rate Deposit rate Eonia

Ju
l-1

1

M
ar

-1
1

N
ov

-1
0

Ju
l-1

0

M
ar

-1
0

N
ov

-0
9

Ju
l-0

9

M
ar

 0
9

N
ov

-0
8

Ju
l-0

8

M
ar

-0
8

N
ov

-0
7

Ju
l-0

7

M
ar

-0
7

Source: Bloomberg and ECB

Chart 1. Key ECB interest rates and the EONIA

Direct steps should have been taken by the ECB instead of tal-
king and trying to persuade the markets that everything was 
all right even when banks were haemorrhaging billions of dol-
lars and the whole financial system was on the brink of collapse.

As it has been mentioned in the text ear-
lier, the initial actions of the ECB were very 
far from being appropriate. The Governing 
Council showed little understanding of the 
events happening worldwide. When the col-
lapse of Lehman Brothers sparked a rout 
in the financial markets, the ECB did not 
hesitate to raise interest rates despite ob-
servable rising costs of interbank loans. 
This unwise move could have aggravated 
the state of the real economy even more. 
Apparently, the ECB closely scrutinized the 
steps taken by the Federal Reserve System 
of the United States. When the Fed rapidly 
started lowering interest rates, the ECB, 
after much consideration, did the same si-
multaneously, thus admitting their earlier 
actions had been counterproductive and 
unwise. What is more, it remains clear that 
the ECB did not have its own original plan 
of overcoming the financial crisis. This is 
clearly illustrated by the fact that all steps 
were bluntly copied from overseas (from 
the Fed). For instance, the bond purcha-
sing programme was initially launched by 
the Fed and the ECB stepped in later, pro-
bably in bids for, not to be accused of being 
passive in the middle 
of the financial tur-
moil. Furthermore, 
the ECB’s reactions 
in the beginning of 
the crisis were large-
ly spoken interven-
tions. However, for 
these to be success-
ful, a strong belief 
in professionalism 
and abilities of the central banker has to 
be common on the markets, and this was 
not the case for Jean Claude - Trichet. His 
actions were largely misunderstood by the 
financial markets and his steps were con-
sidered to be ambiguous and not well ad-
vised. Direct steps should have been taken 

by the ECB instead of talking and trying to 
persuade the markets that everything was 
all right even when banks were haemorr-
haging billions of dollars and the whole fi-
nancial system was on the brink of collapse. 

This undermined the credibility of the Eu-
ropean Central Bank. Were this not enough, 
the steps taken by the ECB clearly fostered 
taking on more financial risk by banks in 
the future (so called moral hazard). The ba-
ilout package for banks and the transfer of 
financial risk onto the balance sheet of the 

ECB, showed that banks in the euro zone 
were treated as “too big to fail”. This was 
probably true as a collapse of several major 
financial institutions would create a spil-
lover effect potentially detrimental for EU 

member states. More-
over, the extraordinary 
amount of money which 
was pumped into the fi-
nancial system by both 
the ECB and the Fed in-
flated the prices of risky 
assets such as stocks or 
commodities on finan-
cial markets, thus buil-
ding grounds for future  

market crashes that would destabilize  
the financial system again.  
 
CONClUSIONS 
It would seem that on the whole, although 
many mistakes were made, the overall re-
sults of measures applied by the European 
Central Bank (and inspired by the Federal 
Reserve) were positive. The worldwide eco-
nomy has avoided recession, the situation 
on the financial markets has remains relati-
vely stable and now we can observe job cre-
ation and economic growth not only in the 
EU but all over the world. Many problems 
have not been resolved though. These inclu-
de potential market bubbles, high prices of 
soft commodities and precious metals, co-
untries teetering on the verge of insolvency, 
the exponentially rising public debt of the 
world’s largest economies, the contagion 
effects of potential bank failures and many 
more. These problems remain dormant for 
the time being but steps need to be taken 
with a view to protecting the economy from 
outbursts of future financial problems.

Michał Bieńkowski
michalbienkowski@yahoo.com
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Chart 2. Money market rate and short-term bank rates

Source: Bloomberg and ECB
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oficjalnej konferencji 
prasowej, która od-
była się u Pani Pre-
zydent miasta Łodzi, 
zostały ogłoszone no-
minacje w poszcze-
gólnych kategoriach. 
Nad ostatecznym wy-
borem laureatów czu-
wa kapituła złożona  
z przedstawicieli or-
ganizacji studenckich 
działających w naszym 
regionie (studenckie 
organizacje między-
narodowe, koła na-
ukowe, biura karier, 
samorządy studenc-
kie wyższych uczelni). 
Finał stanowi uroczyste wręczenie statuetek 
podczas uroczystej Gali w najpiękniejszej 
sali Pałacu Poznańskiego - Sali Lustrzanej.
Wszystkich studentów zachęcamy do gło-

s o w a n i a  w  k o l e j -
nej edycji konkursu 
poprzez st ronę in-
ternetową projektu  
www.galanbiznesu.eu.  
W  t y m  r o k u  
w związku z jubile-
uszem, oraz głosami 
płynącymi od Łodzian 
organizatorzy posta-
nowili dodać Plebiscyt 
w dwóch kategoriach:
1) Człowiek Regionu 
Łódzkiego, 
2)  F i r m a  R e g ionu 
Łódzkiego. 
Każdy Łodzianin może 
o d d a ć  s w ó j  g ł o s 
p o p r z e z  w y s ł a n i e 

smsa. Szczegóły dostępne są na stronie  
www.glosowanie.galabiznesu.eu.  
Laureatów w Plebiscycie poznamy pod-
czas Gali 24 listopada. Organizatorem Gali 
Biznesu jest Studenckie Forum Business 
Centre Club Łódź. Organizacja funkcjo-
nuje przy największej organizacji prywat-
nych przedsiębiorców w Polsce - Business 
Centre Club. Dzięki tej współpracy studen-
ci mają możliwość uczenia się i zdobywa-
nia doświadczenia, które wykorzystują 
w codziennych działaniach. Kontakt z naj-
lepszymi przedsiębiorcami w Polsce jest 
niepowtarzalną okazją do przełamywa-
nie barier w świadomości młodych ludzi, 
kształcenia przedsiębiorczych postaw, czy 
też nabywania praktycznych umiejętności.

Radosław Szwugier
Forum Biznes Center Club

r.szwugier@galabiznesu.eu

Celem, który przyświeca Gali Biz-
nesu jest promocja przedsiębior-
czości wśród młodych osób oraz 
stworzenie sprzyjającego klima-

tu dla podejmowania nowych inicjatyw. 
Studenci mają niepowtarzalną okazję, aby 
lepiej poznać możliwości łódzkiego ryn-
ku oraz dowiedzieć się więcej o firmach,  
w których chcieliby w przyszłości pracować. 
Tegoroczną Galę Biznesu tradycyjnie po-
przedziło głosowanie studentów, któ-
re rozpoczęło się 1 października, między 
innymi w takich kategoriach jak: firma 
roku, dziennikarz i polityk roku, insty-
tucja promująca przedsiębiorczość. Or-
ganizator - Studenckie Forum Business 
Centre Club - dba o rozwój przedsięwzięcia –  
w ubiegłym roku dodano kategorię Eko 
f irma, która ma na celu promowanie 
firm wspierających ochronę środowiska. 
Pierwszy etap konkursu - głosowanie stu-
dentów - zakończyło się 24 październi-
ka. Następnie 29 października, podczas 

Gala BiZnEsu

Jubileuszowa, V edycja Gali Biznesu odbędzie się 24 listopada w Pałacu Poznań-
skich w Łodzi. Jak co roku, zostaną na niej uhonorowane osoby i instytucje, które 
w ostatnim roku najbardziej przyczyniły się do rozwoju przedsiębiorczości oraz 

regionu łódzkiego. 
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Menadżerowie międzynaro-
dow ych koncer nów, k tó -
re jeszcze k i lka lat temu 
masowo przenosiły produk-

cję do Państwa Środka, teraz obserwują  
jak z roku na rok kurczy się przewaga  
kosztowa chińskiej siły roboczej. Jak to  
możliwe, że krajowi, który zyskał miano 
„fabryki świata”, grozi utrata kluczowej  
przewagi konkurencyjnej? 
- Z roku na rok rosną problemy z zatrud-
nieniem robotników o odpowiednich 
kwalif ikacjach, a chińscy pracownicy  

coraz skuteczniej domagają się podwyżek. 
W efekcie wynagrodzenia w Chinach ro-
sną nawet o 15 - 20 % rocznie – wskazuje 
Harold Sirkin, starszy partner w biurze 
The Boston Consulting Group w Chicago. 
W jego ocenie w perspektywie najbliższych 
3 - 4 lat realne koszty pracy w najwięk-
szych miastach takich jak Szanghaj czy 
Tianjin będą tylko nieznacznie niższe od 
tych w najbardziej konkurencyjnych sta-
nach USA. Koszty pracy stanowią zaledwie 
20 - 30 % końcowej ceny produktu. Jeśli 
w Chinach będą one rosły w dotychcza-
sowym tempie, za kilka lat tamtejsze to-
wary będą zaledwie o 10 - 15 % tańsze od 
amerykańskich.Jeżeli doliczymy do tego 
koszty transportu i logistyki okaże się, że 
oszczędności, jakie firmy będą mogły osią-
gnąć produkując w Chinach, będą mini-
malne – dodaje Sirkin.
Istotna jest też rosnąca niechęć konsumen-
tów wobec chińskich towarów. Komisja 
Europejska co roku wskazuje produkty, 
które muszą zostać wycofane z rynku, po-
nieważ stanowią zagrożenie dla użytkow-
ników. W 2010 r. na tą „czarną listę” trafiło 
ponad 2200 towarów, z spośród których 
58 proc. pochodziło z Chin. Jedna z naj-
głośniejszych afer z udziałem produktów 
z metką „Made in China” wybuchła wokół  

skażonego melaminą mleka, które trafiło 
m.in. do chińskiej sieci kawiarni Starbucks.  
W Europie skandal wybuchł wokół chiń-
skich zabawek pomalowanych trującą, 
niebezpieczną dla dzieci farbą. Z kolei 
w Ameryce Południowej do sklepów tra-
fiły dziesiątki tysięcy tubek pasty do zę-
bów zawierającej toksyczną substancję, 
której spożycie groziło niewydolnością  
nerek i wątroby. 
Zdaniem ekspertów BCG z Chin będą wyco-
fywać się producenci środków transportu, 
komputerów, sprzętu elektronicznego, 

t w or z y w s z t uc z nyc h 
or a z  f i r my z  br a n ż y  
me t a lu r g ic z ne j ,  m a -
s z y n o w e j  i  m e b l a r -
skiej. Jednocześnie kraj 
ut r z y ma dom i nując ą  
pozycję w pracochłon-

nych branżach, takich jak produkcja odzieży  
czy telewizorów. 
- Zarządy firm, szukając lokalizacji dla 
swoich fabryk, coraz częściej po chłodnych 
kalkulacjach rezygnują z Chin na rzecz np. 
Stanów Zjednoczonych – mówi Harold 
Sirkin. Przykładem może być Caterpillar 
Inc., która w ubiegłym roku zapowiedziała,  

że nowy zakład produkcji koparek hy-
draulicznych powstanie w miejscowo-
ści Victoria w Teksasie. Z kolei f irma 
Wham - O Inc., w 2010 r. przeniosła po-
łowę produkcji frisbee i hula-hoop z Chin 
i Meksyku do USA. 
Polska także ma szansę na przyciągnięcie 
wycofujących się z Chin inwestorów. – Na-
szą mocną stroną jest dostępność wykwa-
lifikowanych pracowników i kompetentnej 
kadry menadżerskiej, przy czym koszty ich 
wynagrodzeń są wciąż kilkakrotnie niższe 
niż w Europie Zachodniej. Atutem jest też 
dostęp do liczącego 500 mln konsumentów 
rynku europejskiego – uważa Oktawian 
Zając, lider projektów w warszawskim biu-
rze The Boston Consulting Group. W jego 
ocenie nasz region jest szczególnie atrak-
cyjny dla producentów towarów ciężkich 
i wielkogabarytowych, których transport 
na duże odległości jest skomplikowany 
i kosztowny. – Chodzi przede wszystkim 
o meble, samochody, akumulatory czy pro-
dukty stalowe – wylicza Oktawian Zając.

Nina Hałabuz
The Boston Consulting Group

www.bcg.com

cZy TO schyłEk EPOkI 
„MadE in China”?

Rosnące koszty pracy i niechęć konsumentów do chińskich towarów sprawiają, że 
kolejne firmy wycofują produkcję z Państwa Środka. Fabryki przenoszą do krajów 
bardziej rozwiniętych, m.in. do Stanów Zjednoczonych. Polska gospodarka też może 

na tym trendzie skorzystać – uważają eksperci The Boston Consulting Group.

Zdaniem ekspertów BCG z Chin będą wyco-
fywać się producenci środków transportu, 
komputerów, sprzętu elektronicznego

Deal Marzec 2010 ARTykuł SPOnSOROWAny OKiEM EKspERTa | 27Deal listopad 2011



łączna wartość wydatków na dostawy, 
roboty budowlane i usługi zamknęła się  
w Europie np. w 2009 r. w kwocie ponad 
2 bln euro.

Od dłuższego czasu regularnie 
poruszany jest temat wydat-
ków publicznych, niegospodar-
ności, a także rozbudowanej  

i kosztownej administracji. Temat moc-
no eksploatowany jest nie tylko w Polsce 
ale oczywiście również na arenie euro-
pejskiej, między innymi forowany przez 
„tandem” w postaci kanclerz Angeli Mer-
kel i prezydenta Nicolasa Sarkozy’ego. 
Cięcia wydatków i podwyżki podatków 
w Niemczech początkowo miały być war-
te 81 mld euro do 2014 r. Następnie ta 
kwota wzrosła do 95 mld. Zmiany mają 
doprowadzić do obniżenia deficytu finan-
sów publicznych do 0,35% PKB w 2016 r. 
We Francji cięcia wydatków i reformy mają 
przynieść oszczędności umożliwiające ob-
niżenie deficytu finansów publicznych do  
3%. PKB w 2013 r. Oznacza to, że Francuzi 
chcą zaoszczędzić 100 mld euro rocznie. 
Prawie połowa tych oszczędności to efekt 
cięcia wydatków państwa, które poza ob-
sługą zadłużenia i wypłatami rent i eme-
rytur, zostały zamrożone na trzy lata, po 
wcześniejszym ich obcięciu o 45 mld euro 
rocznie. W kontekście zrównoważenia 
finansów, oszczędności, a także polityki 
fiskalnej kwestią strategicznie ważną jest 
właściwe zarządzanie systemem zamówień 

publicznych, poprzez 
który państwa 

członkow-
skie 

gospodarują zasobami publicznymi.
Łączna wartość wydatków na dostawy, 
roboty budowlane i usługi zamknęła się  
w Europie np. w 2009 r. w kwocie ponad 
2 bln euro. Co więcej, środki konsumo-
wane są przez ogromną liczbę organów i 
instytucji publicznych - szacuje się, że jest 
to około 250 tyś. podmiotów zamawiają-
cych i około 2 mln postępowań o udziele-
nie zamówienia rocznie, 
przy czym stopień cen-
tralizacji/decentraliza-
cji obsługi zamówień 
jest w poszczególnych 
krajach zróżnicowany  
i wiąże się z organizacją 
administracji publicz-
nej. Interesujące dane 
w tym zakresie podaje 
również raport OECD 
Government At a Glan-
ce 2011. „Ponad trzy 
czwarte krajów OECD 
uczestniczących w ba-
daniu OECD dotyczą-
cym zarządzania strategicznymi zasoba-
mi ludzkimi (Survey on Strategic Human 
Resources Management) z 2010 r. zgłosiło, 
że realizuje lub planuje wdrożenie reform, 
które spowodują zmniejszenie obecnej 
liczby pracowników służby publicznej na 
poziomie centralnej administracji rządo-
wej. Z raportu dowiadujemy się również, 
że na obszarze OECD szacunkowa wartość 
rynku zamówień publicznych przekracza 
średnio 12% PKB. Co powinno być moto-
rem do wykorzystania zamówień przez 

instytucje rządowe w celach takich jak 
szerzenie innowacji, zrównoważonej 

konsumpcji i produkcji. Jednakże 
tylko 57% państw posługuje się 

formalną definicją zielonego 
zamówienia, kilka gromadzi 

dane o l iczbie i wartości 
zamówień dedykowanych 
zamówieniom z uwzględ-
nieniem kryteriów ekolo-
gicznych (taka statystyka 
nie pojawia się również  
w Polsce). Ponadto insty-
tucje rządowe są zobli-
gowane do zapewnienia 
transparentności 

ze względu na duże ryzyko nadużyć i ko-
rupcji. Jak wynika z danych UZP war-
tość rynku zamówień publicznych  
w roku 2010 w Polsce można oszacować 
na ok. 167 mld zł. Oznacza to, wzrost  
o prawie 32% w porównaniu z rokiem 2009 
(126,7 mld zł). Oszacowana wartość rynku 
zamówień publicznych stanowiła ponadto 
ok. 11,8% produktu krajowego brutto (PKB)

 

z roku 2010. W odniesieniu do postępowań 
o wartości powyżej progów unijnych spra-
wozdanie podaje sumę zakontraktowanych 
kwot na poziomie ok. 118,5 mld zł (w roku 
2009 – 82,4 mld zł). W przypadku postę-
powań o wartości od 14 tyś. euro do progów 
unijnych, wykazana kwota przekroczyła 
48,5 mld zł (w roku 2009 – 44,3 mld zł). 
Jednakże, jak zauważa wielu ekonomistów 
wzrost wartości rynku i wydatkowanych 
środków niekoniecznie przekłada się na 
konkurencyjność i efektywność gospodar-
czo – inwestycyjną, czy szeroko rozumianą 
innowacyjność, np. skutkującą ogranicze-
niem wydatków na etapie eksploatacji.

RyNEK ZAMóWIEń 
PUblICZNyCH W POlSCE
W opinii Komisji Europejskiej w Polsce na-
leży skupić się na centralnych jednostkach 
zamawiających (wspólnych zamówieniach). 
co wiąże się, z ograniczaniem kosztów, 
Średnia 30 państw EOG w zakresie zamó-
wień centralnych wzrosła z 4,1% w 2006 r. do 
6,8% w 2009 r. W Polsce wspólne zamówie-
nia publiczne powyżej progów UE w 2006 r. 
i 2009 r. kształtowały się na poziomie 2%. 
Sytuacja ta ma się zmienić w związku  

RynEk ZAmóWIEń PublIcZnych
 
Jak wynika z raportu UZP rynek zamówień publicznych jest w Polsce jednym  
z podstawowych źródeł PKB. Próby podążania za coraz silniej forsowanymi przez 
europejskich polityków obniżkami w sferze wydatków publicznych mogą w znacz-

nym stopniu odbić się na naszym wzroście gospodarczym.

Deal Marzec 2010WARTO WIEDZIEĆ28 | Deal listopad 2011



z powołaniem w marcu 2011 organu central-
nego Centrum Usług Wspólnych. Problema-
tyczna jest nadal konkurencyjność (średnia 
ofert w Polsce 3,1, EOG 5,4). W ramach ra-
portu UZP za rok 2010, Polska dobrze wy-
pada w kategoriach długości trwania pro-
cedury przetargowej (78 dni, jako średni 
czas trwania postępowania w latach 2006 
– 2010, daje nam 3 miejsce wśród państw 
EOG), a także, co jest niezwykle ważne  
w aspekcie kosztów procedury przetargo-
wej, wyliczanych na podstawie wskaźni-
ka osobo/dni, czyli kosztów związanych  
z czasem pracy osób zajmujących się za-
mówieniami po stronie zamawiających, 
jak również wykonawców. Polska z wyni-
kiem 18 osobo/dni po stronie zamawiają-
cego zajmuje bardzo wysokie miejsce, gdyż 
średnia wszystkich państw to 22, najlep-
szy wynik osiągnął Luksemburg, najgor-
szy Bułgaria. W przypadku wykonawców 
w Polsce to 11, a średnia dla państw EOG 
to 16. Dobrze prezentujemy się również 
w kwestii środków ochrony prawnej, gdzie 
wskazuje się, że nasz system charaktery-
zuje się krótką procedurą odwoławczą oraz 
najniższymi kosztami odnoszącymi się do 
korzystania ze środków ochrony prawnej. 
Co ciekawe patrząc od strony polskich 
opinii i analiz, polski rynek zamówień pu-
blicznych jednak już nie wypada tak ko-
rzystnie jak w raporcie europejskim, czego 
potwierdzeniem były wnioski z dyskusji  
z 18 lipca 2011 „Dobre praktyki w zamówie-
niach publicznych” na konferencji Rady Go-
spodarczej. Według Prezesa NIK Jacka Je-
zierskiego duży problemem stanowią wciąż 
przeregulowanie prawne oraz niewłaściwy 
nadzór. Pamiętajmy, że pracownicy działów 
zamówień są zobligowani do stosowania 
całej palety ustaw, a zamówienia publiczne 

to nie tylko regularnie ulepszana ustawa  
Prawo Zamówień Publicznych z 2004 (tyl-
ko w 2010 r. przepisy ustawy modyfiko-
wane były pięciokrotnie), ale także ustawa  
o Rachunkowości, ustawa Prawo Budow-
lane, ustawy o Finansach Publicznych  
i o odpowiedzialności za naruszenie dys-
cypliny finansów, Kodeks Cywilny, ustawa  
o cenach, prawo i dyrektywy unijne, a także 
wiele innych aktów powiązanych. W tym 
miejscu szczególnie należy uwzględnić tu 
sankcje za naruszenie procedury finansów, 
gdyż to właśnie ci urzędnicy wprost wydat-
kują olbrzymie pieniądze publiczne. Proble-
mem jest także brak nadzoru nad realizacją 
inwestycji w projektach centralnych i samo-
rządowych. „W przypadku 53% wszystkich 
kontroli NIK wskazano nieprawidłowości  
w prowadzonym nadzorze. Brak skuteczne-
go nadzoru i prawidłowego odbioru stwier-
dzono u 60% zarządców skontrolowanych 
dróg”. Co wiąże się również uregulowa-
niami prawnymi to niejednolita polityka 
interpretacyjna KIO czy sądów. Kolejnym 
punktem jest potężna dokumentacja to-
warzysząca każdemu przetargowi powyżej 
progów wynoszących obecnie 14 tyś. euro. 

Pamiętajmy, że udokumentowaniu dla ce-
lów kontrolnych podlega wszystko w prze-
targu i tu lista załączników się wydłuża. 
W Polsce obecnie zamawiający udzielają 
zamówień w oparciu o każdorazową oce-
nę: (art. 22 ust 1 ustawy PZP) posiadanych 
uprawnień, wiedzy i doświadczenia, poten-
cjału technicznego i ludzkiego oraz sytuacji 
ekonomicznej i finansowej wykonawcy. Co  
w praktyce oznacza każdorazowe doku-
mentowanie spełnienienia ww. warunków 
i wyłączną odpowiedzialność zamawiające-
go za ich ocenę.

KRAJOWy REJESTR 
WyKONAWCóW
Artykuł 52 Dyrektywy 2004/18/WE Par-
lamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 
marca 2004 r. w sprawie koordynacji pro-
cedur udzielania zamówień publicznych 
na roboty budowlane, dostawy i usługi 
stworzył możliwość dla przedsiębiorców 
uzyskania wpisu do krajowego wykazu wy-
konawców, sporządzanego przez publiczne 
lub prywatne instytucje certyfikujące. Taki 
system funkcjonuje i sprawdza się już od 
dawna w wielu krajach unijnych, charak-
teryzuje go jednak pewne zróżnicowanie 
modelowe. Wykorzystywany jest system 
certyfikacji, system licencji czy system in-
formacji o wykonawcach. Wprowadzenie 
takiego systemu w Polsce lub stworzenie 
własnego modelu, jako niezwykle pomoc-
nego narzędzia byłoby uproszczeniem za-
równo dla zamawiającego i wykonawcy.  
Konieczność dostarczania wielu dokumen-
tów mogłaby zostać zastąpiona jednym  
certyfikatem, a co za tym idzie krótsza 
analiza, krótsza procedura. Zamawiający 
posiadałby aktualne dane o przedsiębior-
stwach, co w praktyce np. przy odpowiednio  
skategoryzowanej liście, zamawiający 
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Wykres 1. Wartość rynku zamówień publicznych 2000 - 2010
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szybko i łatwo sprawdzałby wiarygodność 
i możliwości firmy w danej branży. Co wię-
cej, mogłoby to przełożyć się na zwiększenie 
konkurencyjności i poszerzenie procedury 
informacyjnej. Dobrze rozbudowana baza 
mogłaby także uwzględniać firmy preferu-
jące innowacyjność, czy też „zielone” za-
mówienia publiczne. Jak do tej pory Polska 
wygenerowała czarną listę wykonawców 
Prezesa UZP (przepisy wprowadzono w ży-
cie 24 października 2008 r.), dzięki której 
z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego można wykluczyć wykonaw-
cę, który wyrządził szkodę nie wykonując 
zamówienia lub wykonał je nienależycie, 
jeżeli szkoda ta została stwierdzona pra-
womocnym orzeczeniem. Kwestię tę regu-
luje także dodany w 2011 r. zapis w art. 1 
ustawy PZP ustęp 1a). Jednakże, zestawia-
jąc liczbę źle bądź w ogóle niezrealizowa-
nych przetargów na terenie całej Polski 
z winy wykonawców, liczba umieszczonych 
na liście 14 wykonawców na dzień 14.07 
2011 r. nie wydaje się relatywnym zobrazo-
waniem problemu - wskazuje raczej na ni-
kłą efektywność zapisów, barierę stanowić 
może także prawomocne orzeczenie sądu, 
a z drogi sądowej większość zamawiających 
po prostu rezygnuje. Jak podkreśla również 
Prezes Polskiego Związku Pracodawców 
Budownictwa Marek Michałowski Polska 
nadal nie wypracowała jednolitego wzoru 
umów w ramach zamówień, który organi-
zacyjnie obowiązuje w całej Europie. 

CZyM KIERUJą SIę ZAMAWIAJąCy 
PODCZAS WybORU WyKONAWCy?
Ważnym aspektem, w zasadzie nie tylko 
ekonomicznym czy prawnym, ale również 
możliwym do rozpatrywania w kategoriach 
socjologicznych, jest kwestia braku zaufa-
nia między wykonawcą a zamawiającym 
oraz kryteria wyboru ofert zawężających się 
wyłącznie do ceny. Zamawiający uwzględ-
niając wyżej wymienione perturbacje praw-
ne, wymogi i standardy oraz rozbudowany 
system interpretacji, próbuje zredukować 
liczbę ryzyk do minimum, co przekłada się 
od wielu lat na kwestię wyboru ofert tylko 
i wyłącznie pod kątem najniższej ceny, z ni-
kłym wykorzystaniem bardzo konkuren-
cyjnej licytacji bądź aukcji elektronicznej. 

Nie sprzyjają temu jak zauważa Prezes Pol-
skiej Izby Gospodarczej Czystości Marek 
Kowalski chociażby instrukcje Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego odnoszące się do 
procedur z uwzględnieniem innych kryte-
riów niż cena. W praktyce, jak okazuje się 
już od dawna, najniższa cena nie oznacza 
najlepszego wyboru. W długoterminowej 
perspektywie niekoniecznie musi to być 
związane z najmniejszymi wydatkami.  
Jeżeli zainstalujemy tani system grzewczy 

czy system oświetlenia, a odrzucimy droż-
sze systemy zakładające nowe techniki 
przepływu ciepła lub np. tarcze solarne  
(rozwiązanie wykorzystywane w instytu-
cjach publicznych w Danii, czy Holandii), 
będziemy płacić większe rachunki. Podob-
nie wygląda to w przypadku nienowocze-
snego sprzętu medycznego czy komputero-
weg0, autostrad czy też dróg, wiadomym 
jest, że lepsza jakość przełoży się na zmniej-
szenie kosztów napraw. Generalnie proble-
mem jest również to że zamawiający nie szu-
kają innych rozwiązań, a teraz szczególnie  
w dobie innowacyjności i zielonych zamó-
wień wydaje się to być raczej nierozsąd-
ne, decydują się na najniższą cenę teraz, 

obawiając się odwołań, skarg i instytucji 
kontrolnych, nie przewidując całego cyklu 
życia produktu. Wiadomo, że rozwiązania 
technologicznie innowacyjne są droższe, 
jednakże zakładają często oszczędności na 
etapie eksploatacji. Ten problem nie jest 
sprawą prawa, które jak najbardziej zezwa-
la na inne kryteria oceny ofert, jak funk-
cjonalność, jakość, parametry techniczne, 
zastosowanie nowych technologii, koszty 
eksploatacji czy serwisu (Art. 91 PZP).

POTRZEbNE ZMIANy
Zważywszy na europejskie i światowe ten-
dencje cięć wydatków publicznych należy 
stwierdzić, że polski system zamówień 
publicznych nie wymaga redukcji etatów 
urzędniczych, gdyż w tym zakresie nie jest 
on tak rozbudowany jak inne sektory admi-
nistracyjne, wymaga jednak ciągłej ewalu-
acji edukacyjno - szkoleniowej, w związku 
z regularnymi zmianami legislacyjnymi. 
Nie musi również być rozbudowywany, bie-
żąca kadra urzędnicza winna być wyłącznie 
poddawana doskonaleniu zawodowemu.  
W kontekście ograniczania wydatków ry-
nek zamówień publicznych wymaga jednak 
dokładniejszej kontroli, szczególnie w za-
kresie zamówień poniżej progów, czyli nie 
będących pod rygorem PZP wrażliwych 
na korupcję (skala jest nie do końca osza-
cowana), jak również lepszego nadzoru  
i uelastycznienia legislacyjnego, jak miało 
to miejsce np. przy ustawie PPP, która sta-
ła się bardziej ramowa i liberalna, przez co 
rozbudziła rynek i koncepcje współpracy 
między sektorem prywatnym i publicznym. 
Od zamawiających powinniśmy wymagać 
ustawicznej edukacji w zakresie innowa-
cyjności oraz zamówień ekologicznych, 
przy jednoczesnej zmianie w tym zakre-
sie polityki służb kontrolnych. Od stro-
ny wykonawców wymagana jest przede 
wszystkim zmiana filozofii postrzegania 
zamówień, gdyż często w swej nierzetel-
ności składają oni oferty, które już w dniu 
złożenia są niemożliwe do realizacji w za-
proponowanych ramach finansowych.

Konrad Dziurdzia
konradlowell@o2.pl
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(w IV kwartale 2010 r. wynosiła 11,1%). 
Według danych Eurostatu w II kwarta-
le 2011 r., stopa bezrobocia nieznacznie 
spadła w zaledwie ośmiu krajach Wspól-
noty, natomiast wzrosła w osiemnastu, 
a w jednym pozostała bez zmian (Wielka 
Brytania). Najmniejszy problem z bezro-
bociem mają: Holandia (4,3%), Luksem-
burg (4,9%) oraz Austria (5,0%). W tych 
krajach stopa bezrobocia jest znacz-
nie niższa niż średnia Unii Europejskiej.
Europa ciągle nie może poradzić sobie 
z kryzysem, czego efektem jest wysokie 
bezrobocie wśród młodzieży będącej tuż 

po szkole średniej bądź w trakcie studiów. 
Dla młodzieży z przedziału wiekowego 
18 - 25 lat stopa bezrobocia w UE wyno-
si 21%, co oznacza, że bez pracy pozosta-
je blisko 5,5 mln młodych osób. Zdaniem 
eurodeputowanych właśnie ta grupa jest 
narażona na wykluczenie społeczne oraz 
ubóstwo. Brak miejsc pracy powoduje, że 
młodzież przyjmuje coraz bardziej ryzy-
kowne oferty zatrudnienia, z niskimi pła-
cami i mniej korzystnym zabezpieczeniem  

społecznym, również w szarej strefie.
Najwyższą stopę bezrobocia wśród mło-
dzieży notuje się w Hiszpanii (45%), na 
Słowacji (35,6%), w Irlandii (31,3%).
Znacznie lepiej radzą sobie Niemcy (7,9%) 
oraz Holandia (6,9%). W Polsce bez pra-
cy pozostaje blisko 50% młodych osób.  
 
HISZPANIA, IRlANDIA I GRECJA 
WAlCZą Z bEZRObOCIEM 
Obecnie bezrobocie w Hiszpanii osiągnę-
ło rekordowy poziom, wyższy niż w cza-
sach recesji z 1998 roku – wówczas bez 
pracy pozostawało 19,4% osób aktywnych  

zawodowo. Prognozy wskazują jednak, 
że bezrobocie w Hiszpanii nadal będzie  
rosło. Najbardziej dotknęło obcokrajow-
ców pracujących w sektorze budownictwa, 
które mocno ucierpiało na skutek kryzysu.
Hiszpańskie ministerstwo podaje, że liczba 
osób ubiegających się o zasiłki ciągle rośnie.
Kryzys w Hiszpanii w dużej mierze był 
spowodowany załamaniem na r ynku  
m ie s z k a n iow y m ,  c o  dopr ow ad z i ł o  
do zwolnień w sektorze budowlanym.

Bezrobocie to ciągle jeden z naj-
pow a ż n ie jsz ych problemów 
krajów Unii Europejskiej. W lip-
cu br. bez pracy pozostawało  

22,7 mln osób. Wprawdzie stopa bezro-
bocia w lipcu wg danych Eurostatu spa-
dła z 10% do 9,5%, jednak to niewiele. 
Mniejsze dochody mieszkańców prze-
kładają się na wydatki konsumpcyjne, 
co z kolei spowalnia rozwój gospodarczy. 
Zdaniem ekonomistów duży wpływ na 
bezrobocie w UE mają cięcia w admini-
stracji, budownictwie oraz handlu sto-
sowanie nowych technologii w firmach, 

które umożliwiają redukcję etatów i zastą-
pienie pracowników maszynami. Często 
przedsiębiorcy redukują miejsca, a po-
zostałym pracownikom dokładają obo-
wiązków bez zmian w wynagrodzeniu. 
Największe bezrobocie w krajach Unii 
występuje w: Hiszpanii (20,5%), Irlan-
dii (14,9%), Grecji (14,1%) oraz na Sło-
wacji (14%). Z kryzysem nie radzi sobie 
również Portugalia: stopa bezrobocia  
w I kwartale 2011 roku wzrosła do 12,4% 

plaGa BEZROBOCia
Problemy ze znalezieniem pracy, trudności z kupnem mieszkania, brak pieniędzy 
na edukację czy kulturę – nad Europą zawisło widmo bezrobocia wraz z wszystki-

mi jego negatywnymi skutkami. Tak źle dawno nie było.
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Europa ciągle nie może poradzić sobie  
z kryzysem, czego efektem jest wysokie  
bezrobocie wśród młodzieży.

Kolejną, ważną przyczyną nagłego wzro-
stu liczby osób bezrobotnych był spadek 
popytu na hiszpańskie dobra przemy-
słowe. Stagnacja w hiszpańskim prze-
myśle ma swoje źródła w jego niskiej  
konkurencyjności cenowej oraz trudno-

ściach w jej szybkiej poprawie ze względu 
na niemożność dewaluacji własnej waluty.
Pracodawcy, zamiast dostosować wyna-
grodzenia do sytuacji panującej na ryn-
ku, zwalniali ludzi. Głównie w związku  
z tym, iż płace pracowników są negocjo-
wane na poziomie sektorów i regionów, 
a nie na poziomie poszczególnych firm.  
Takie działanie miało służyć zmniejsze-
niu dysproporcji pomiędzy zarobkami 
w przedsiębiorstwach państwowych i pry-
watnych. Warto zauważyć, że zwolnienie 
pracownika wiąże się ze znacznymi kosz-
tami, m.in. wysoką odprawą. Nie każde 

przedsiębiorstwo po takiej restrukturyza-
cji nadal mogło funkcjonować na rynku.
W Irlandii stopa bezrobocia również osią-
gnęła wysoki pułap, a dotychczasowe  
zabiegi rządu są nieadekwatne do sytuacji  
w kraju. Rząd dokonał cięć w sektorach: 

handlu, usług, budownictwa, 
przemysłu wytwórczego oraz 
gastronomii. War to zauwa-
żyć, że liczba bezrobotnych 
w ciągu dwóch lat podwoiła 
się. Do tej grupy osób zalicza-
ją się wykwalifikowani robot-
nicy fizyczni, a 17% wszystkich 
bezrobotnych stanowią obco-

krajowcy, gdyż to zazwyczaj oni pracują  
w zredukowanych sektorach. 
Irlandzki rząd zaciska pasa i obiecuje po-
prawę. Na początek zaczął od cięć pensji 
w sektorze publicznym, które mają dać 
oszczędności rzędu blisko 1,5 mln euro. 
Kolejne pomysły to rozwój handlu i eks-
portu oraz powołanie odpowiednich in-
stytucji do walki z problemem bezrobocia.
W Grecji bezrobocie w I kwartale br. 
wyniosło 14,1%, natomiast wśród osób 
młodych 39%. Rząd proponuje cięcia  
w administracji, ograniczenie wydatków 
socjalnych oraz zamrożenie emerytur. 

Działania władz spotkały się z protesta-
mi ze strony społeczeństwa. Szczególnie 
krytykowana była podwyżka podatków. 
Rząd zapowiada również liczne prywa-
tyzacje, mające przynieść wpływ y do 
budżetu w wysokości 50 mld euro. Jed-
nak prywatyzacja nie pomoże w walce 
z bezrobociem gdyż wiąże się z kolejnymi 
zwolnieniami – jedynie zmniejszy defi-
cyt budżetowy, nawet o 20%. W tej cięż-
kiej dla Grecji sytuacji rząd rozważa nawet 
sprzedaż autostrad, złóż gazu w północnej 
Grecji oraz dzierżawę lotniska w Atenach.  
 
bEZRObOCIE W POlSCE 
Polska znalazła się wśród siedmiu państw 
Unii Europejskiej charakteryzujących się 
najwyższą stopą bezrobocia wśród mło-
dzieży. Z rządowego raportu,,Młodzi 
2011” wynika, że osoby w wieku 18 - 34 
lat to połowa polskich bezrobotnych. 
Dla młodych ludzi 60% umów o pierw-
szą pracę to kontrakty czasowe, tzw. 
umow y śmieciowe – więcej podpisu-
ją ich jedynie Hiszpanie i Portugalczycy.
Niek tór e  r z ądowe p omy sł y  na  p o -
prawę sytuacji to: wprowadzenie do-
radców zawodow ych do g imnazjów, 
zagwarantowanie ubezpieczenia osobom  

Poniższa mapa przedstawia poziomy bezrobocia w krajach unii Europejskiej (dane z lipca 2011 roku).

= ±2% bezrobocia

Źródło: Eurostat, narodowe biura statystyczne
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Z raportu Ministerstwa Pracy i Polityki  
Społecznej wynika, iż tylko co drugi  
bezrobotny znalazł zatrudnienie, dzięki  
udziałowi w programach aktywizujących.

zatrudnionym na podstawie umów czaso-
wych oraz rozwój firm małych i średnich.
Problem ze znalezieniem zatrudnie-
nia mają również kobiety (10,3%). Pra-
codawcy najczęściej zwalniają je podczas 
restrukturyzacji zakładów pracy. Pa-
niom trudniej odnaleźć się w zawodzie 
rów nież po urlopie macierz y ńskim. 
Główne przyczyny wzrostu bezrobocia 
w Polsce to: pasywna polityka wobec bez-
robotnych, niewielkie środki przeznaczo-
ne na Fundusz Pracy, a co za tym idzie 
brak pieniędzy na szkolenia podnoszące 
kwalifikacje, wzrost liczby obcokrajow-
ców, poszerzenie szarej strefy, kompute-
ryzacja (w konsekwencji likwidacja części 
stanowisk) oraz pracujący emeryci, którzy 
blokują miejsca pracy młodym ludziom. 
 
JAKIE INSTRUMENTy STOSUJEMy 
DO WAlKI Z bEZRObOCIEM? 
W 2010 roku na staże, szkolenia oraz 
prac e i nter wenc y jne pr zez naczono  
6, 4  m l n z ł .  C z y  te go  t y pu d z i a ł a -
n i a  p r z y n o s z ą  o c z e k i w a n y  e f e k t?
Z raportu Ministerstwa Pracy i Po-
lityki Społecznej wynika, iż tylko co 
drugi bezrobotny znalazł zatrudnie-
nie, dzięki udziałowi w programach 
aktywizujących. Warto zauważyć, 
że wskaźnik efektywności aktywiza-
cji zawodowej w Polsce od lat znaj-
duje się na tym samym poziomie, 
ok. 50%, natomiast w innych kra-
jach Unii Europejskiej sięga poziomu 70%.
W styczniu 2011 roku w polskich urzę-
dach pracy zarejestrowanych było 466,4 
tys. osób bezrobotnych, którzy ukończy-
li 25- ty rok życia - ponad jedna trzecia 
to ludzie z wyższym wykształceniem.
Bezrobocie wśród młodych i wykształco-
nych jest spowodowane dużą liczną osób 
kończących uczelnie wyższe, jednak nie 
posiadających doświadczenie, a nawet 
podstawowej wiedzy z zakresu studio-
wanego kierunku. Najbardziej pożądane 
zawody to: informatyk, specjalista od fi-
nansów oraz programista. Ciężko znaleźć 
etat po: administracji publicznej, filologii 
polskiej, filozofii, zarządzaniu i marketin-
gu, pedagogice, socjologii oraz psychologii.
Z sondażu Praca.pl w y nika, iż 38%  

młodych Polaków stawiających pierwsze 
kroki na rynku, pracuje w szarej strefie. 
C z e k a  n a  n i c h  s z e r e g  n i e b e z p i e -
czeńst w: pracodawcy mogę nie w y-
p ł a c i ć  w y n a g r o d z e n i a ,  g d y ż  n i e 
pospisuje się umów; pracownik nie ma 
prawa do opieki zdrowotnej, ubezpiecze-
nia społecznego czy innych świadczeń. 
Z kolei,,umowy śmieciowe” nie dają pra-
cownikowi stabilizacji finansowej. Zazwy-
czaj podpisywane są na krótki okres czasu. 
Posiadający tego typu umowę na pewno nie 
otrzyma chociażby kredytu mieszkaniowego.
Z zeszłorocznych badań Departamen-
tu Analiz Strategicznych Prezesa Rady  
Ministrów wynika, iż połowa absolwen-
tów uczelni wyższych zarabia mniej niż 
1486 zł brutto, a 10% pracuje za mniej niż 
900 zł brutto, oczywiście na podstawie  
umowy czasowej.   
 
PRACA PO STUDIACH  
Jak zatem zdobyć wymarzoną pracę po 
studiach? Rozw iązań jest w iele, a le  
liczą się przede wszystkim chęci oraz 

zaanga żowanie młodego cz łow ieka. 
Jeśli dobrze wykorzysta się okres stu-
diów, zdobycie pracy po ich zakończe-
niu nie będzie droga przez mękę. Należy 
być aktywnym, budować kapitał społecz-
ny oraz korzystać ze specjalnych pro-
gramów przeznaczonych dla studentów.
Najpopularniejszym rozwiązaniem są sta-
że i praktyki zawodowe. Studenci podczas 
wakacji chętnie biorą w nich udział, a ci 
bardziej aktywni, nawet w trakcie roku 
akademickiego. Dobrze, aby praktyki 
bądź staż były związane z kierunkiem stu-
diów. Na rękę idą uczelnie wyższe pod-
pisując kontrakty z przedsiębiorcami,  
w takiej sytuacji tuż po skończeniu dane-
go kierunku, absolwent rozpoczyna pracę 
w firmie, która współpracuje z uczelnią. 

Zdobywając doświadczenie na studiach 
jesteśmy atrakcyjniejsi dla przyszłych 
pracodawców. Kolejnym sposobem na 
aktywność podczas studiów jest wolon-
tariat. Pracujący, w ten sposób studenci 
są postrzegani jako osoby akt y w ne, 
a przyszli pracodawcy na pewno docenią 
bezinteresowność oraz odpowiedzialność.
Popularne wśród studentów stały się 
także wyjazdy zagraniczne w ramach 
praktyk bądź wymiany. W Polsce istnie-
je wiele programów, w których studen-
ci mogą wziąć udział. Jednym z nich jest 
Erasmus. Umożliwia on odbycie części stu-
diów na uczelni zagranicznej. Studenci 
w ramach programu Erasmus otrzymują 
stypendium, za które wydają na podstawo-
we potrzeby (opłata mieszkania, jedzenie).
Kolejnym programem jest,,Au pair” – 
umożliwia wyjazd nie tylko do krajów  
europejskich, ale również do USA, RPA czy 
Australii. W ramach,,Au pair” przez okres 
zazwyczaj roku osoba mieszka u rodzi-
ny za granicą, a w zamian za gościnność 
pomaga w obowiązkach domowych bądź  

w opiece nad dzieckiem. Program 
pozwala na naukę języka, poznanie 
kultury innego kraju oraz nawiąza-
nie przyjaźni. Podczas pobytu stu-
dent uczęszcza na kurs językowy oraz 
otrzymuje kieszonkowe - w zależności 
od kraju - w kwocie 200- 250 euro.
Aby zdobyć pracę po studiach ważne 
jest budowanie kapitału społeczne-

go. To umiejętność nawiązywania róż-
norakich kontaktów, które w przyszłości 
mogą zaowocować współpracą. Wyjazdy 
zagraniczne, straż, praktyka czy wolonta-
riat umożliwiają poznawanie osób, które 
mogą pomóc w znalezieniu przyszłej pracy.
Mniej aktywni studenci bądź ci, którzy 
mają mniej czasu bynajmniej nie siedzą 
z założonymi rękoma: czytają fachową lite-
raturę, zakładają blogi czy też chcą otrzy-
mywać darmowe newslettery w serwisach 
poświęconych interesującej ich branży.
Przed bezrobociem można się uchro-
nić, wystarczą chęci oraz dobry pomysł 
na swoje życiu akademickie. 

 Paulina Stępień
p.stepien@radiolodz.pl
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dwoma pojęciami sprowadza się więc 
do tego, że przy ekonomiczny m po -
dwójny m opodat kowaniu to przed-
miot podatku (dochód lub majątek) 
obciążony jest podwójnym podatkiem. 
Oczywiście są to zjawiska ze wszech miar 
niepożądane gdyż hamują swobodny prze-
pływ ludzi, usług i kapitału. 
 
RyS HISTORyCZNy 
Środki wykorzystywane do zwalczania 
szkodliwego podwójnego opodatkowania 
doktryna zwykła dzielić na: unilateralne, 
bilateralne i multilateralne. Spośród nich 
największe znaczenie zdają się mieć obec-
nie środki bilateralne, których głównym 
przykładem są umowy o unikaniu podwój-
nego opodatkowania. Już w 1921 r. Liga 
Narodów podjęła próbę stworzenia pierw-
szego modelu takiej umowy. Po pierwsze 
taki dokument byłby punktem wyjściowym 
dla negocjacji między państwami chcący-
mi zawrzeć taka umowę. Po drugie, przy 

założeniu powszechności stosowania 

takiego modelu, znacznie ułatwiona by-
łaby interpretacja i wykładnia przepisów 

zawartych w tego typu umowach. Nieste-
ty, ani model opublikowany w 1928 r. ani 
jego dwie późniejsze wersje – meksykańska  
z 1943 r. i londyńska z 1946 r. – nie spełni-
ły pokładanych w nich nadziei. Pierwszy 
model, który znalazł powszechne uznanie 

został opublikowany przez Organizację do 
Spraw Współpracy Gospodarczej i Rozwo-
ju (OECD) w 1963 r. Oczywiście zmiany 
w światowej gospodarce spowodowały ko-
nieczność wprowadzenia licznych zmian 
w stosunku do pierwotnego modelu jed-
nak nie przestaje być on głównym wzor-
cem według którego państwa negocjują 
ostateczną treść umowy. Upowszechnie-
nie stosowania Umowy Modelowej OECD 
spowodowało, że oficjalny Komentarz 
uznany został za przewodnik w proce-
sie interpretacji umów dwustronnych.

ZAKRES ObOWIąZKU  
PODATKOWEGO ORAZ KONFlIKT 
JURySDyKCJI PODATKOWyCH
Państwa w ramach swojej suwerenności 
same wyznaczają zakres roszczeń podat-
kowych względem różnych kategorii po-
datników. Zakres tych roszczeń może być 
ograniczony lub nieograniczony. Nieogra-
niczony obowiązek podatkowy opierający 
się na zasadzie rezydencji oznacza, że po-

datkowi podlegają 
wszelkie dochody 
uzyskane przez po-
datnika bez zna-
czenia na źródło  
z którego pochodzą. 
Opodatkowaniu, co 
do zasady, podlega-
ją więc zarówno do-
chody, które swoje 
źródło mają w pań-
stwie rezydencji jak 
również te które 
swoje źródło mają 
za granicą. Nie -
o g r a n i c z o n e m u 
obowiązkowi podat-
kowemu podlegają  
t z w.  r e z y d e n c i , 

cz yl i  pod miot y mające miejsce za-
mieszkania (osoby f izyczne) lub sie-
dzibę (osoby prawne) w tym państwie. 
Ograniczony obowiązek podatkowy opie-
ra się natomiast na tzw. zasadzie źródła. 
Osobami wobec których stosowany jest 
ograniczony obowiązek podatkowy są nie-
rezydenci, czyli osoby niemające miejsca 

Jednym z głównych celów norm mię-
dzynarodowego prawa podatkowe-
go jest unikanie bądź łagodzenie 
międzynarodowego podwójnego 

opodatkowania zarówno w sensie praw-
ny m ja k  i  ekonomiczny m. Podwój-
ne opodatkowanie w sensie prawnym to 
nic innego jak nałożenie, z tego samego ty-
tułu i za ten sam okres, takich samych lub 
podobnych podatków w dwóch państwach 
na tego samego podatnika. W sensie eko-
nomicznym, podwójne opodatkowanie ma 
miejsce, gdy na dochód nałożony jest dwu-
krotnie podatek. Nie występuje tu jednak  

kryterium tego samego 
podatnika. Róż-

nica między 
tymi 

%!!!

REZyDEncjA PODATkOWA, 
CZYli pOdsTaWOWY TERMin 

mIęDZynARODOWEgO OPODATkOWAnIA
 

Poniższy artykuł ma na celu przybliżenie czytelnikowi historii oraz zasad międzyna-
rodowego opodatkowania poprzez analizę terminu „rezydencja podatkowa” ze szcze-

gólnym naciskiem na polskie ustawodawstwo w tym zakresie.
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Państwa w ramach swojej suwerenności same 
wyznaczają zakres roszczeń podatkowych 
względem różnych kategorii podatników.

stałego zamieszkania lub siedziby w da-
nym państwie. Zakres opodatkowania 
ich dochodów ogranicza się do dochodów, 
które swoje źródło mają w tym państwie. 
Zatem wyłączone z opodatkowania są do-
chody, które nierezydent osiąga w innym 
państwie. Ograniczony obowiązek podat-
kowy motywuje się ekonomicznym związ-
kiem tego dochodu z jurysdykcją 
podatkową danego państwa. Pro-
blem podwójnego opodatkowa-
nia może być rozumiany jako 
konf likt dwóch jurysdykcji po-
datkowych. Taki konflikt zacho-
dzi w następujących sytuacjach:
Co najmniej dwa państwa po-
strzegają podatnika jako swojego rezydenta 
podatkowego (podwójny domicyl podatko-
wy), przypisując sobie jednocześnie prawo 
do opodatkowania całości dochodów bez 
uwzględnienia ich źródła w związku z nie-
ograniczonym obowiązkiem podatkowym.
Podatnik jako rezydent podlega nieogra-
niczonemu obowiązkowi podatkowe-
mu oraz osiąga pewne dochody w innym 
państwie. Może się zdarzyć, że w sto-
sunku do pewnych kategorii dochodów 
może nastąpić pokrycie nieograniczo-
nego obowiązku podatkowego z ogra-
niczonym obowiązkiem podatkowym.
Podatnik podlega w co najmniej dwóch 
p a ń s t w a c h  o g r a n i c z o n e m u  o b o -
w i ą z kow i  p o d at kowemu w zg lę dem 
tego samego źródła dochodu. 

DEFINICJA REZyDENCJI  
PODATKOWEJ   
Kluczowym pojęciem niezbędnym do usta-
lenia zakresu obowiązku podatkowego 
podatnika wobec państwa jest ustalenie 
kraju jego rezydencji podatkowej. Według 
art. 4 ust. 1 Umowy Modelowej OECD re-
zydentem jest osoba mająca miejsce za-
mieszkania lub siedzibę w umawiającym 
się państwie. Z treści cytowanego przepisu 
wynika, że mamy przez to rozumieć każ-
dą osobę, która zgodnie z prawem danego 
państwa podlega w tym państwie nieogra-
niczonemu obowiązkowi podatkowemu ze 

względu na jej miejsce zamieszkania, miej-
sce stałego pobytu, siedzibę zarządu lub 
inne kryterium o podobnym charakterze. 
Umowa Modelowa nie rozstrzyga zatem 
kto jest rezydentem. Podaje jedynie przy-
kładowe kryteria wedle których państwa 
mogą ustalać rezydencję podatkową. To na 
krajowego prawodawcę został delegowany 

obowiązek stworzenia definicji rezydencji.
Polski ustawodawca zawarł definicję re-
zydenta w dwóch ustawach. W art. 3 ust. 
1 ustaw y z dnia 26 lipca 1991 r. o po-
datku dochodow y m od osób f iz ycz-
nych - u.p.d.p.f.,  nieograniczonemu 
obowiązkowi podatkowemu podlegają  
w Polsce te osoby fizyczne, które mają 
m ie j s c e  z a m i e s z k a n i a  n a  t e r y t o -
r ium RP. Zgodnie z przepisem art. 3 
ust. 1a u.p.d.o.f., za osobę mającą miej-
sce zamieszkania na terytorium Pol-
ski uważa się osobę f izyczną, która:
1) posiada na terytorium Polski cen-
trum interesów osobistych i gospodar-
czych (ośrodek interesów życiowych), 
2) przebywa na terytorium Polski dłu-
żej niż 183 dni w roku podatkow ym.
Z kolei nieograniczonemu obowiązkowi 
podatkowemu na gruncie przepisu art. 3 
ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o po-
datku dochodowym od osób praw-
nych - u.p.d.o.p., podlegają ci 
podatnicy podatku dochodo-
wego od osób prawnych, któ-
rych siedziba lub zarząd są 
położone na terytorium 
RP. Zatem w przypadku  
w którym osoba fizycz-
na nie spełnia kryte-
riów przewidzianych 
w  a r t .  3  u s t .  1  
w  p o w i ą z a n i u  

z ust. 1a państwo polskie będzie mia-
ło prawo opodatkować tylko te dochody 
omawianych jednostek które swoje źró-
dło maja na terytorium Polski. Analogicz-
nie wygląda sytuacja osób prawnych nie 
wypełniających kryteriów art. 3 u.p.d.o.p.
Fakt odesłania znajdującego się w Umowie 
Modelowej OECD do krajowych przepi-

sów determinujących rezydencje 
podatkową może stworzyć sygna-
lizowany wcześniej problem po-
dwójnego domicylu podatkowego, 
czyli sytuacji w której podatnik 
rozstanie uznany przez dwa pań-
stwa za ich rezydenta podatkowego 
co będzie skutkowania nałożeniem 

dwóch nieograniczonych obowiązków 
podatkowych w dwóch państwach. Taka 
sytuacja rzecz jasna byłaby skrajnie nieko-
rzystna dla podatnika dlatego ust. 2 i 3 art. 
4 Umowy Modelowej OECD przewiduje 
reguły kolizyjne, które pozwalają ostatecz-
nie rozstrzygnąć rezydentem którego kra-
ju jest podatnik. O ostatecznym ustaleniu 
rezydencji podatkowej decydują kolejno:
1) stałe miejsce zamieszkania – osobę 
uważa się za mającą miejsce zamieszka-
nia w tym umawiającym się państwie,  
w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania,
2) ściślejsze powiązania osobiste i gospodar-
cze – jeżeli ma ona stałe miejsce zamiesz-
kania w obu umawiających się państwach, 

%
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%

%

%
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wówczas uważa się ją za mającą miejsce 
zamieszkania w tym państwie, z którym 
ma ściślejsze powiązania osobiste i go-
spodarcze (ośrodek interesów życiowych),
3) państwo, w którym zwykle przebywa 
– jeżeli nie można ustalić, w którym pań-
stwie ma ściślejsze powiązania osobiste 
i gospodarcze, albo jeżeli nie posiada ona 
stałego miejsca zamieszkania w żadnym 
z państw, wówczas uważa się ją za mającą 
miejsce zamieszkania w tym umawiającym 
się państwie, w którym zwykle przebywa,
4) obywatelstwo – jeżeli przebywa ona za-
zwyczaj w obydwu państwach lub nie 
przebywa zazwyczaj w żadnym z nich, 
będzie uważana za mającą miejsce za-
mieszkania w tym umawiającym się 
państwie, którego jest obywatelem.
Jeżeli miejsca zamieszkania 
nie można określić na pod-
s t aw i e  p o w y ż s z y c h  k r y -
ter iów, właściwe wład ze 
umawiających się państw 
rozstrzygną zagadnienie 
w drodze procedury wza-
jemnego porozumienia.  

Warto zaznaczyć, że przy-
toczona kolejność kryteriów 

nie jest przypadkowa. Nale-
ży stosować je po kolei aż do 

momentu w którym ostatecz-
nie rozwiązana zostanie kwestia 

rezydencji podatnika. Dobrym przykła-
dem tego, że Umowa Modelowa OECD 
jest tylko podstawą do negocjacji między 
państwami chcącymi podpisać umowę  
o unikaniu podwójnego opodatkowania jest 
fakt, że w umowach zawartych między  
Polską a Niemcami, Indonezją, Pakistanem,  
A u s t r a l i ą ,  H o l a n d i ą ,  S t a n a m i  
Zjednoczonymi i Sri Lanką znajdują się 
pewne modyfikacje względem kolejności 
lub rodzaju kryteriów będących reguła-
mi kolizyjnymi służącymi do ostatecznego 
ustalenia rezydencji.  

TREATy SHOPPING 
Fakt, że umowy o unikaniu podwójnego 
opodatkowania pozostawiają krajowym 
legislatorom stworzenie wymogów do 
przypisania podatnikom rezydencji podat-
kowej stwarzają pole do pewnych nadużyć.  

Warto nadmienić, że pojęcia „nadużycia” 
w prawie podatkowym a międzynarodo-
wą optymalizacją podatkową dzieli bardzo 
cienka i niejednokrotnie ciężka do zdefinio-
wania granica. Jednym ze sposobów, któ-
re z punktu widzenia międzynarodowych 
korporacji, można nazwać międzynarodo-
wą optymalizacją podatkową a z punktu 
widzenia Organizacji do Spraw Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD) naduży-
waniem przepisów umów o unikaniu po-
dwójnego opodatkowania, jest tzw. treaty 
shopping, czyli nabywanie korzyści umow-

nych przez nieuprawnione podmioty. 
OECD kilkakrotnie w swoich rapor-
tach wskazywał na negatywne skut-
ki takiego działania. Między innymi 
podkreślany był fakt zakłócania 
równowagi podatkowej pomiędzy 

umaw iając y mi się pa ńst wami,  
która została osiągnięta za pomocą  

podpisanej umow y przez stoso -
wanie tego mechanizmu. 

JAK W PRAKTyCE WyGląDA 
TREATy SHOPPING?
Najlepiej wytłumaczyć tę konstrukcję na 
przykładzie: Spółka „Z” jest rezydentem 
podatkowym państwa Z natomiast spół-
ka „Y” jest rezydentem państwa Y. Spółka 
„Z” jest spółką córką spółki „Y” której musi 
wypłacić dywidendę z tytułu osiągniętych 
zysków. Umowa o unikaniu podwójnego 
opodatkowania zawarta między państwa-
mi Y i Z przewiduje pobranie 10% podat-
ku u źródła (tzw. witholding tax). Zarząd 
spółki „Z”, której oczywiście zależy na tym 
aby transfer pieniędzy między spółkami 
odbył się przy jak najmniejszych obcią-
żeniach podatkowych zorientował się, że 
państwo X ma podpisane bardzo korzystne 
umowy dotyczące wypłaty dywidend za-
równo z państwem Y jak i z państwem Z. 
Według postanowień tych umów wysokość 
stawki podatku u źródła przy wypłacie dy-
widendy ze spółki „Z” do spółki będącej 
rezydentem państwa X wynosi 5%. Nato-
miast wypłata dywidendy ze spółki będącej 
rezydentem państwa X do spółki „Y” jest  
opodatkowana stawką 0% (czyli de facto jest 

zwolniona z opodatkowania). W związku  
z możliwością „zaoszczędzenia” 5% podat-
ku u źródła zakładana jest pośrednicząca 
spółka (tzw. podmiot podstawiony), która 
jest wyłącznie fikcyjnym bytem mającym 
umożliwić skorzystanie z korzystniejszych 
przepisów w porównaniu do tych, które 
powinny być zastosowane. Niejednokrot-
nie, te podstawione spółki są rezydentami 
podatkowymi tzw. rajów podatkowych.

PODSUMOWANIE
Reasumując, ustalenie rezydencji podat-
kowej danego podmiotu to pierwszy krok 
jaki należy wykonać aby zbadać konse-
kwencje podatkowe uzyskania dochodu 
lub posiadania kapitału w sytuacjach trans 
granicznych. Rzecz jasna koncepcja re-
zydencji podatkowej bywa nadużywana 
przez podatników, którzy starają się uzy-
skać rezydencję podatkową w tzw. rajach  
podatkow ych, cz yl i  mów iąc bard zo  

oględnie jurysdykcji 
podatkowych posiada-

jących bardzo niskie lub 
zerowe stawki podatko-

we. Natomiast w przypadku 
międzynarodowych przedsię-

biorstw manipulacje związane 
z rezydencją podatkową, których 

celem jest rzecz jasna optymalizacja podat-
kowa, wykształciła między innymi takie 
zjawisko jak treaty shopping, czyli korzysta-
nie przez podmiot do tego nieuprawniony  
z preferencji wynikających z umów o unika-
niu podwójnego opodatkowania. Nie ulega 
jednak wątpliwości, że bez pełnego zrozu-
mienia terminu „rezydencji podatkowej” 
nie może być mowy o dalszym zgłębianiu 
tajników międzynarodowych podatków.

Adam Jerzykowski
adamjerzykowski@wp.pl

Recenzent
dr Rafał Wolski
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1st problem:
hyperinflation

Free Banking 
defined

While larger supply of consumption 
goods leads to lower prices and greater 
wealth, a larger supply of money leads 
only to inflation. Based on this observa-
tion, many economists condemn free 
market in money, claiming that it has 
to be managed by the government.

On the face of it, such question se-
ems absurd - money is different 
from other goods. While larger 
supply of consumption goods 

leads to lower prices and greater wealth, 
a larger supply of money leads only to in-
f lation. Based on this observation, many 
economists condemn free market in mo-
ney, claiming that it has to be managed by 
the government. The same could be said 
of banking. Most economists simply take 
for granted that complete deregulation of 
financial sys-
tem will lead 
t o  h y p e r i n -
f lation, bank 
runs and eco-
nomic crises. 
But how is this 
so? How come 
f ree compe -
tition can be 
a  d e s i r a b l e 
i n  a l l  ot her 
a s p e c t s  o f 
human activ ity, but somehow fail in 
providing money and banking? It is fu-
tile to look for the answers in economic 
textbooks. Most of them lack proper dis-
cussion of free market in banking and usu-
ally assume the existence of the central 
bank. This article will try to clear some 
common misconceptions and make the 
case for unregulated monetary regime.

As the name suggests, free banking is 
a financial system with no central bank and 
no government regulation. There are no ca-
pital requirements, no minimum reserve 
ratios and no state run deposit insurances. 
The absence of a lender of last resort for-

ces banks to 
operate more 
prudently. In 
the face of li-
quidit y pro -
blems, banks 
have to either 
lend on the in-
terbank mar-
ket, liquidate 
their assets or 
suffer capital 
loses. There is 

no government institution that can bail 
them out, creating money “out of thin air.” 
Banks operate freely, subject only to the di-
scipline of the market and the rule of law. 
Apart from lack of regulation free ban-
king system is not so dif ferent from 
what we have today. There is still base 
money - either government issued no-
tes and coins or some kind of commodi-
ty money (e.g. gold or silver). Banks still 

offer demand deposits, credit cards and 
checks. The only major dif ference is 
that now banks can also issue their own 
hand-to-hand currency. In practice, it me-
ans that commercial banks can issue the-
ir own, distinctively marked, paper notes 
redeemable on demand in base money.

The first problem arises instantaneously: 
if there are no minimum reserve require-
ments, wouldn’t this lead to overexpansion 
and hyperinflation? Although there are no 
rules forbidding banks not to do so, proba-
bility of such outcome is rather small. When 
banks expand their circulation they usual-
ly do so by granting loans to consumers 
and businesses. If we assume that people 
usually don’t borrow just to increase the-
ir balances, newly created money will be 
spent. When this happens, banks that ove-
rexpand suffer outflows of reserves to more 
prudent competitors. While, in the short 
run, banks suffering from adverse clearings 
can borrow on the interbank market, in the 
long run, such policy leads only to loses.
This process (called the law of excess re-
serves) forces banks to economize on their 
resources and keeps credit expansion in 
line with the demand to hold money (either 

free Banking

Most economists praise competition and free trade. They believe that granting  
privileges and monopoly powers to any institution will lead to higher prices, smal-
ler output and lower quality. There are two major exceptions to this rule: money 
and banking. Even some of the foremost proponents of laisser - faire believe that 
financial system has to be regulated in order to achieve macroeconomic stability. 

Are money and banking really better off in the hands of the government?

Deal Marzec 2010 MaKROEKOnOMia | 39Deal listopad 2011



3rd problem:
business cycle

Conclusions

2nd problem:
bank runs

The “Too Big to Fail” mentality 
encourages banks to make riskier 
(high yielding) loans without 
bearing the costs of failure.

banknotes or deposits). It follows that banks 
can only increase their circulation when 
demand for money rises. In other words, 
banks can only expand credit when some 
of their depositors increase their savings.

Based on the American experience of late 
19th and early 20th century, proponents of 
central banking claim that in the absence 
of a lender of last resort, a banking system 
would be prone to bank runs. While the 
19th century financial system in US is not 
a good example of free banking (there 
were still many regulations), 
it  i s  cer ta in ly 

t r ue  t h at  s ome  b a n k s  f a i le d  w i t-
- out help f rom outside the system.
However, it’s also true that central banks 
create problems of their own (such as mo-
ral hazard). By providing liquidity for 
a distressed banking system, central banks 
promote excessive risk taking. The “Too 
Big to Fail” mentality encourages banks to 
make riskier (high yielding) loans without 
bearing the costs of failure. Using public 
choice analysis, it means privatizing profits 
while socializing loses. Events leading to 

subprime crisis of 2008 are probably the best 
example of this type of government failure.
Does it mean that there are no good so-
lut ions to prevent bank r uns f rom 
happening? Free banking offers some alter-
natives, without creating systemic risk in 
the banking system. Historically, the most 

popular solution were the option clauses, 
which allowed banks to suspend payments 
of demand deposits in exchange for interest 
payments (temporarily turning demand de-
posits into time deposits). It is worth noting 
that where option clauses were not outla-
wed, they were seldom used (e.g. in Cana-
da). Moreover, historical studies show that 
compared to central banking, free ban-
king is much less prone to bank runs. For 
example in the period from 1934 to 1966, 
there were only 3 bank failures in Hong 
Kong (were banking system was virtually
unregulated) and more than 300 in 
U S  (w h i c h  w a s  h e a v i -
l y  r e g u l a t e d) .
 

The most serious argument against free 
banking is that by definition it lacks any 
explicit monetary policy. Free banking 
does not target stable prices, nor does it gu-
arantee full employment. Many economists 
fear that without any explicit policy, a free 
banking system is doomed to fail. However, 
such argument is not valid - after all there 
is no specific policy on the market for shoes, 
and somehow this does not lead to disaster.
Banks subject to the discipline of profits 
and loses act as if they were guided by an 
invisible hand. Without any explicit mone-
tary policy, a free banking system achieves 
what economist call monetary equilibrium. 
The law of excess reserves keeps banks 
from overexpanding, while profit motive 
ensures that increased savings will be tur-
ned into additional investments. In more 
technical terms, a free banking system tar-
gets constant nominal GDP. In words of 
Keynesian economics, it means keeping 

aggregate demand from falling. In words of 
monetarists, a free banking stabilizes the 
f low of nominal monetary expenditures.
Free banking isn’t the cure to all problems 
of modern capitalist economies. Just as 
every human institution, it has its short-
comings. Banks might err in responding 
to changes in demand for money causing 
temporary shifts from monetary equi
librium. However, in discussing the 
competing approaches to 
monetary institu-
tions, 

one cannot forget that two of the most se-
rious economic downturns (the Great De-
pression and global recession of late 2000s) 
happened in the world of central banking. 

Free banking is a solid alternative to cen-
tral banking. Contrary to popular belief, 
it’s not inflationary, does not result in fi-
nancial panic, and leads to stable econo-
mic growth. More importantly it’s free, 
which protects economy from destruc-
tive effects of a monetary policy impo-
sed by a government (vide: Zimbabwe). 
Even if free banking is impossible for poli-
tical reasons, economists today can still be-
nefit from studying it. Just as the theory of 
free trade sheds light on the shortcomings 
of protectionism, free banking can help us 
better understand failures of central banks.

Michał Gamrot
gamrot@gmail.com
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Biorąc pod uwagę stopę inflacji wciąż kształtującą 
się wysoko powyżej celu inflacyjnego (2,5%), człon-
kowie RPP w swoich wypowiedziach wykluczają 
w najbliższym czasie zmianę nastawienia polityki 
pieniężnej na łagodną. 

Kolejne odsłony globalnego kryzy-
su finansowego, coraz dotkliwiej 
odczuwalnego w sferze gospo-
darki realnej, wyraźnie osłabiają 

tempo wzrostu gospodarczego w Europie. 
Na tle państw „starej” Unii, gdzie PKB w II 
kwartale 2011 roku wzrósł jedynie o 1,7%, 
Polska gospodarka ze wzrostem 4,3% nadal 
prezentuje się dość dobrze. Cieszy również 
wysoka dynamika produkcji budowlanej 
(18,5% w okresie styczeń-
-sierpień wobec spadku 
o 3,4% przed rokiem) oraz 
malejąca stopa bezrobocia 
(11,6% w sierpniu wobec 
13% w styczniu br.). Jed-
nakże w przemyśle i handlu 
wyczuwalne jest ochłodzenie 
nastrojów, o czym świadczyć 
może spowolnienie wzrostu 
produkcji przemysłowej, sprzedaży deta-
licznej oraz eksportu i importu w czerwcu 
i lipcu. W 2011 roku członkowie RPP zdecy-
dowali aż czterokrotnie o podwyżkach stóp 
procentowych (w sumie o 100 p.b.), które 

pozwoliły ograniczyć inflację w sierpniu do 
4,3% (5% w maju 2011).

PRODUKT KRAJOWy bRUTTO
Według danych GUS Produkt Krajowy 
Brutto wzrósł w drugim kwartale o 4,3% 
wobec 4,4% z poprzedniego kwartału. 
Najistotniejszymi determinantami wzro-
stu gospodarczego w drugim kwartale 
były popyt krajowy (wzrost o 4,3%) oraz  

inwestycje (wzrost o 7,8%). Obserwowano 
także wysoką (17%) wartość dodaną brutto  
w budownictwie. 
Produkcja przemysłowa wzrosła o 9,1% 
w I kwartale oraz o 5,8% w II kwartale.  

W czerwcu i lipcu nastąpiło osłabienie 
miesięcznej dynamiki do odpowiednio 2%  
i 1,8%. Po wysokim wzroście o 8,1% w sierp-
niu, produkcja przemysłowa w całym okre-
sie styczeń - sierpień zwiększyła się o 6,9%  
w stosunku do roku poprzedniego.
Sprzedaż detaliczna wzrosła w I i II 
kwartale br. odpowiednio o 6% i 8,8%.  
W czerwcu miesięczna dynamika obniżyła 
się do 6,4%, w lipcu do 4,3%. W sierpniu 

zanotowano wzrost sprzedaży  
o 6,9%, a w całym okresie  
styczeń-sierpień o 7,4%.
Po znacznym wzroście obrotów 
handlu zagranicznego w ciągu pię-
ciu pierwszych miesięcy 2011 roku, 
w czerwcu i w lipcu obserwowano 
stopniowe obniżenie dynamiki 
zarówno eksportu jak i importu. 
W okresie styczeń–lipiec br. eks-

port liczony w złotych w cenach bieżących 
był większy niż przed rokiem o 11,5%  
i wyniósł 304,7 mld zł, 
natomiast import wzrósł o 12,6% do 337,3 
mld zł. Wymiana handlowa zamknęła się 

GOspOdaRKa pOlsKi W dRuGiM 
PółROcZu 2011 ROku

Pierwsze półrocze 2011 minęło pod znakiem kryzysu i widmem globalnej recesji. 
Spadki na europejskich giełdach sięgnęły nawet 30% w stosunku do stycznia br.  
nieomal zrównując się z poziomami z 2009 roku. Mimo wszystko można stwierdzić, 
iż Polska nie odczuła negatywnej sytuacji na starym kontynencie i pozwala pozy-

tywnie spojrzeć a nadchodzące drugie półrocze 2011 roku.
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ujemnym saldem w wysokości 32,6 mld zł 
(-26,2 mld zł przed rokiem). Według danych 
Ministerstwa Gospodarki lipcowe tempo 
wzrostu eksportu okazało się najniższe od 
listopada 2009 r., a importu najniższe od 
stycznia 2010 r.

bUDżET
W okresie styczeń–sierpień 2011 roku do-
chody budżetu państwa wyniosły 181,17 mld 
zł, a wydatki 201,91 mld zł (odpowiednio 
66,3% i 64,4% kwoty założonej w ustawie 
budżetowej na 2011 r.). Deficyt ukształtował 
się na poziomie 20,73 mld zł, co stanowiło 
51,6% rocznego planu.
Wpływy z podatków pośrednich wyniosły 
120,24 mld zł (o 10,4% więcej niż w analo-
gicznym okresie roku ubiegłego). Wpływy 
z podatku dochodowego od osób prawnych 
wyniosły 14,86 mld zł (o 19,3% więcej niż 
przed rokiem), a wpływy z podatku docho-

dowego od osób fizycznych 23, 35 mld zł 
(o 7,7% więcej niż przed rokiem). Udział 
poszczególnych wpływów podatkowych  
w łącznej kwocie dochodów budżeto-
wych wyniósł odpowiednio 66,4%, 8,2%  
oraz 12,9%.

STOPA PROCENTOWA
W styczniu 2011 roku Rada Polityki Pienięż-
nej podjęła decyzję o podwyższeniu stóp 
procentowych o 25 p.b.. Warto zauważyć, 
iż poprzednia zmiana poziomu stóp pro-
centowych miała miejsce w czerwcu 2009. 
Kolejne decyzje o podwyżce stóp również  
o 25 p.b. zapadały na posiedzeniach  
w kwietniu, maju i czerwcu. W sumie 
w 2011 roku stopy podwyższono o 1 punkt 
procentowy. W rezultacie stopa referencyj-
na wzrosła do 4,5%, redyskonta weksli do 
4,75%, stopa lombardowa do 6% a stopa de-
pozytowa do 3%. Biorąc pod uwagę stopę 

inflacji wciąż kształtującą się wysoko po-
wyżej celu inflacyjnego (2,5%), członkowie 
RPP w swoich wypowiedziach wykluczają 
w najbliższym czasie zmianę nastawienia 
polityki pieniężnej na łagodną. 

RyNEK FINANSOWy
Globalny kryzys finansowy zapoczątko-
wany w 2007 na rynku kredytów hipo-
tecznych w Stanach Zjednoczonych nadal 
trwa i ewoluuje. Kolejna jego fala, wywo-
łana nadmiernym zadłużeniem, a w re-
zultacie groźbą bankructwa już nie tylko 
poszczególnych instytucji finansowych, 
ale również państw, dotknęła Europę w 
2011 r. Gwałtowne spadki na europej-
skich giełdach rozpoczęte w lipcu br. 
sięgnęły nawet 30% (od początku roku), 
spychając indeksy do poziomów notowa-
nych w 2009 r. Równocześnie obserwo-
waliśmy rekordowe wzrosty rentowności 
papierów dłużnych krajów PIGS, spotę-
gowane obniżaniem ich ratingów kredy-
towych. Tak silny wzrost awersji do ry-
zyka miał bezpośredni wpływ na krajowy 
rynek walutowy. W połowie sierpnia by-
liśmy świadkami rekordowej deprecjacji 
złotego względem franka szwajcarskiego 
do poziomu 4,10 zł. (30% od początku 
roku). Pod koniec września, kiedy po-
nownie wzrosło prawdopodobieństwo 
niewypłacalności Grecji, złoty osłabił 
się względem dolara i euro odpowiednio 
o 13% i 14% (od początku roku), co do-
prowadziło do interwencyjnych opera-
cji sprzedaży walut na rynku przez NBP  
i MF. Na koniec września kurs EUR/PLN 
wyniósł 4,42, a EUR/USD 3,25.

Bartosz Strąkowski
bartosz.strakowski@skninwestor.com

Źródło: http://stooq.pl

Wykres 1. Kwotowania głównych par walutowych zawierających złotego X 2010 - X 2011

2

3

4

5

USD/PLNCHF/PLNEUR/PLN

w
rz

 1
1

si
e 

11

lip
 1

1

cz
e 

11

m
aj

 1
1

kw
i 1

1

m
ar

 1
1

lu
t 1

1

st
y 

11

gr
u 

10

lis
 1

0

pa
ź 

10

Deal Marzec 2010MaKROEKOnOMia42 | Deal listopad 2011



Deal Marzec 2010



Deal Marzec 2010 EYe on Tax
Spójrz na podatki fachowym okiem.
Weź udział w prestiżowym konkursie
Ernst & Young. Zobacz, jak wygląda
praca profesjonalnego Doradcy
Podatkowego. Masz szansę zdobycia
cennego doświadczenia i wygrania
atrakcyjnych nagród. Zacznij poziom
wyżej.

Nagrody w VII edycji konkursu:
20 000 PLN, płatne praktyki w Dziale
Doradztwa Podatkowego Ernst & Young
i wiele innych.

Zbierz 3- lub 4-osobowy zespół
i zarejestruj go do 18 listopada 2011 r.

www.ey.com.pl/EYe_on_Tax

 EY Financial
  Challenger
To najlepszy start, jeżeli rozpoczynasz
karierę w świecie  nansów.
Rozwiązujesz zadania, z jakimi mają 
do czynienia profesjonalni Doradcy
Finansowi. Sprzedajesz i kupujesz
spółki, dokonujesz ich wyceny
i przygotowujesz analizy  nansowe.
Przekonujesz partnerów biznesowych
do swoich rozwiązań i zdobywasz
praktyczne doświadczenie.

Nagrody w VIII edycji konkursu:
24 000 PLN, płatne praktyki
w Dziale Doradztwa Transakcyjnego
Ernst & Young i wiele innych.

Zbierz 3- lub 4-osobowy zespół
i zarejestruj go do 18 listopada 2011 r.

www.ey.com.pl/Challenger


