


Poziom mierzymy w pionie 
To, jak szybko będziesz się rozwijał, zależy wyłącznie od Ciebie. 
Potra my docenić pomysły, inicjatywę i zaangażowanie. 
Zapewniamy ścieżkę awansu opartą na obiektywnym i rzetelnym 
systemie oceny. Oferujemy stabilne warunki zatrudnienia, 
ambitne projekty i pracę w międzynarodowym środowisku 
najlepszych specjalistów. 

Dołącz do zespołu w dziale audytu, doradztwa podatkowego, 
doradztwa transakcyjnego lub doradztwa biznesowego.
Poszukujemy Asystentów i Praktykantów do naszych biur
w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu.

Przygotowaliśmy dla Ciebie:
• ofertę pracy – jeżeli masz ukończone studia magisterskie 

lub właśnie je kończysz,
• Program Praktyk – jeżeli kończysz studia magisterskie w przyszłym roku,
• Program Dwuletni – jeżeli interesujesz się rachunkowością, kończysz 

studia licencjackie i planujesz kontynuację nauki na studiach 
magisterskich.

Aplikuj on-line do 10 kwietnia 2012 roku.
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Drodzy Czytelnicy, 

W swoich rękach trzymacie, trzynaste już, wydanie Magazynu 
Deal. Liczymy iż spełni ono wszystkie pokładane w nim na-
dzieje i oczekiwania.

Na wstępie chciałbym podziękować wszystkim tym, bez któ-
rych numer ten nigdy by nie powstał. Największe słowa uzna-
nia należą się przede wszystkim Marcie i Adamowi. To wła-
śnie dzięki ich zaangażowaniu i ciężkiej pracy obecne wydanie 
reprezentuje tak wysoki poziom, zrówno merytoryczny, jak  
i edytorski.

Głównym celem przyświecającym tworzeniu kolejnych edy-
cji Deal’a jest dbanie o jego stały rozwój. Nie inaczej było  
w przypadku obecnego wydania. Miło jest mi poinformować, 
iż Deal jest obecnie jedną z pierwszych publikacji w Polsce,  
w których okładka została zaprojektowana przy użyciu tech-
nologii Augumented Reality! Teraz, przy użyciu swoich tele-
fonów lub tabletów, możecie odkryć jej zupełnie inną wersję, 
uzupełnioną o elementy niedostępne w „standarowej” - dru-
kowanej formie.

Zespół redacyjny zadbał również o to aby tematyka XIII wy-
dania Deal’a była jak najbardziej zróżnicowana. Jego lektura 
pozwoli Wam dowiedzieć się do czego służy narzędzie efek-
tywnego wolumenu, co oznacza skrót IKZE oraz w jaki sposób 
realizowane są przelewy bankowe.

Mam ogromną nadzieję że, Wy - czytelnicy, docenicie wkład 
pracy redakcji w tworzenie Magazynu, oraz że jego lektura 
pozwoli Wam poszerzać horyzonty oraz zainspiruje rozwija-
nia swoich pasji.

Adam Glück
Redaktor Naczelny

Recenzja artykułów:
dr Rafał Wolski
rwolski@uni.lodz.pl
dr Monika Bolek
mbolek@ki.uni.lodz.pl
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Dzisiaj, wydaje mi się, że to przywiązanie 
do wysokiej jakości, innowacyjność, wy-
tyczanie nowych trendów to z pewnością 
działania, dzięki którym udało nam się 
osiągnąć sukces. 

W latach 80-tych kiedy otwierała 
Pani firmę, prowadzenie własnej 
działalności gospodarczej nie było 
łatwe. Dlaczego więc zadecydowała 
się Pani na ten krok, oraz skąd wziął 
się pomysł na stworzenie firmy pro-
dukującej kosmetyki?
Priorytetem dla mnie było zadowolenie 
z pracy. Zawsze chciałam być niezależna, 
robić to na co mam ochotę. Kiedy urucha-
miałam, z dużym wsparciem męża, firmę 
w 1983 roku nie było to łatwe ani oczy-
wiste. Prywatna działalność gospodarcza 
oznaczała dla mnie większy zakres swobo-
dy… Gdy powiedzieliśmy o naszej decyzji 
rodzinie i znajomym, patrzyli na nas ze 
zdziwieniem. Mąż, absolwent politechniki, 
miał świetną posadę w Ministerstwie Ko-
munikacji i był z niej zadowolony. Ja z ko-
lei ukończyłam farmację na warszawskiej 
Akademii Medycznej i obro-
niłam doktorat na berlińskim 
Uniwersytecie Humboldta. 
Pracowałam w warszawskiej 
Polfie, w Zakładzie Badawczo-
-Wdrożeniowym. Zawsze mia-
łam żyłkę tworzenia czegoś 
nowego. Tymczasem w Polfie 
nie było ku temu warunków. 
I wobec tego dojrzewała we 
mnie myśl, żeby zacząć robić 
coś na własną rękę. Chciałam się nadal 
rozwijać. W wieku 28 lat miałam doktorat 
i znałam 2 języki obce. To wtedy nie było 
często spotykane. Farmaceutka i inżynier, 
który po roku na stałe dołączył do firmy, 
to byli co najmniej dziwni kandydaci na 
tzw. „prywaciarzy”. A jednak postawili-
śmy na swoim. Opracowałam recepturę 
swojego pierwszego kremu i tak zaczęła się  
nasza przygoda.

Jak wyglądały początki działalno-
ści? Jakie największe trudności 
Pani napotkała oraz jak udało się  
je przezwyciężyć?
Początki nie były łatwe. Myliłby się ten, 
kto by myślał, że w okresie powszechnych 
niedoborów łatwo można było sprzedać 
każdy dobry produkt. Przez pierwszy 
rok nikt nie chciał kupować znakomitego 
skąd inąd kremu. Państwowe sklepy nie 
chciały mieć nic wspólnego z prywatnym  

biznesem, a właściciele placówek ajencyj-
nych musieli dopiero przekonać się do no-
wej marki. Marketing, w dzisiejszym słowa 
tego znaczeniu, nie istniał. Rolę reklamy 
pełniła tzw. „poczta pantoflowa”. Dopie-
ro trzy lata później nastąpiło przełama-
nie – niewielki zakład produkcyjny, który 
wówczas posiadaliśmy, nie był w stanie  
sprostać zamówieniom. 

Pani firma bez wątpienia zalicza się 
do grona najbardziej rozpoznawal-
nych przedsiębiorstw w branży. Co 
uważa Pani za najważniejsze pod-
czas tworzenia własnej marki i ja-
kie czynniki są gwarantem jej silnej  
pozycji na rynku? 
Prawie 30 lat temu, zaczęłam sprzedawać 
mój krem podpisując go osobiście, gdyż 
chciałam podkreślić, że biorę za niego  

pełną odpowiedzialność - za jakość, za 
efekty działania. Pragnęłam czerpać satys-
fakcję z własnej pracy. Nie myślałam w ka-
tegoriach marketingowych – wówczas to 
pojęcie zwyczajnie nie istniało. Nie towa-
rzyszyła mi świadomość tworzenia marki, 
choć dziś, tak właśnie nazwalibyśmy moje 
działania. Nie wiedziałam wtedy, że marka 
stanowi najważniejszy i najbardziej warto-
ściowy element firmy oraz, że podpisując 
się na każdym produkcie, zaczęłam ją już 
wtedy budować. Działałam instynktow-
nie i chciałam pozyskać zaufanie ludzi. 
Przy takim założeniu, nie mogło być mowy 
o produkowaniu przeze mnie czegoś nie-
dopracowanego, niedoskonałego. A wielu 
prywatnych wytwórców w tamtym czasie 
nie przywiązywało takiej wagi do jako-
ści swoich wyrobów. Rynek był chłonny, 
a konkurencja nieduża. Często chodziło 
o to, by jak najtaniej wyprodukować, jak 
najwięcej sprzedać, a po zainkasowaniu  

zysków zniknąć lub przerzucić się na inną 
branżę. Czasy były takie, że nikt nie wie-
dział, jak długo jeszcze będzie działać na 
rynku. Mnie również dręczyły obawy, ale 
o rezygnowaniu z ambicji nie mogło być 
mowy. Chciałam robić bardzo dobre kremy 
w pięknych opakowaniach i nawet w po-
czątkowym najcięższym dla mnie czasie, 
widmo bankructwa nie odwiodło mnie 
od tego postanowienia. Co więcej, w 1986 
roku, kiedy nie mogliśmy już nadążyć za 
popytem, zamówiliśmy specjalne firmowe 
torebki, by sprzedawcy mogli w nie pako-
wać nasze kosmetyki. Mimo, że nie były 
idealne, miały nadrukowany piękny falu-
jący wzór oraz nasze ówczesne logo. Byłam 
zachwycona tymi torebkami, pamiętam 
je do dziś. W tamtych czasach, oceniając 
z dzisiejszej perspektywy, decyzja o ich 
produkcji graniczyła z bezprzykładną roz-

rzutnością, ale dla mnie była waż-
na całość – nie tylko jakość kosme-
tyków, ale również ich opakowanie 
i sposób sprzedaży – to była moja 
życiowa pasja. Dzisiaj, wydaje mi 
się, że to przywiązanie do wysokiej 
jakości, innowacyjność, wytycza-
nie nowych trendów to z pewno-
ścią działania, dzięki którym udało 
nam się osiągnąć sukces. 

Od samego początku istnienia firmy 
zajmowała się Pani sporządzaniem 
nowych receptur kosmetyków. Czym 
kieruje się Pani tworząc nowe linie 
kosmetyków? Co jest głównym po-
wodem ich popularności? 
Chcemy, aby nasze kosmetyki czyniły ko-
biety piękniejszymi i pozwalały im dłużej 
zachować młody wygląd, by mogły łatwiej 
realizować swe życiowe cele. Moim ma-
rzeniem jest, aby kobiety na całym świe-
cie znały i ceniły polską markę Dr Irena 
Eris. Chciałabym, aby marka Dr Irena 
Eris, będąca najwyższą wartością naszej 
firmy, była powszechnie rozpoznawana 
na świecie i traktowana jako prestiżo-
wo równorzędna z innymi wiodącymi  
markami kosmetycznymi.
W dzisiejszych czasach produkcja dobrych 
kosmetyków pielęgnacyjnych wymaga 
bardzo dobrego warsztatu technologicz-
nego. Obecnie kosmetyki coraz częściej  

wywiad z ireną eris
Jedna z najbardziej aktywnych bizneswoman w Polsce, współwłaścicielka firmy 
kosmetyczej i sieci hoteli SPA - Irena Eris - w rozmowie o tworzeniu, kreowaniu  

i rozwoju marki, będącej liderem w swoim segmencie rynku.
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produkuje się podobnie jak leki, w warun-
kach niemalże farmaceutycznych - dotyczy 
to przede wszystkim czystości i staranno-
ści produkcji. Jednak po to, aby kosme-
tyk był naprawdę bezpieczny i skuteczny 
potrzebne jest wsparcie zaplecza nauko-
wego. Dlatego w 2001 roku stworzyliśmy 
jako producent nasze własne i unikalne 
w branży kosmetycznej Centrum Nauko-
wo - Badawcze Dr Irena Eris, z nowocze-
snymi laboratoriami pozwalającymi na 
prowadzenie wielokierunko-
wych badań i doświadczeń 
w zakresie biologii, biologii 
molekularnej, fizjologii skó-
ry etc. Dzięki temu, mamy 
pewność, że nasze produk-
ty są równie dobre, jak nie 
lepsze w porównaniu z tymi 
zagranicznymi. Są bezpiecz-
ne, innowacyjne i przede 
wszystkim skuteczne. Wyni-
ki prowadzonych w Centrum 
badań nie tylko publikowa-
ne są w czasopiśmiennic-
twie świtowym (w tym tych 
z Listy Filadelfijskiej), ale 
również prezentowane są na 
międzynarodowych zjazdach 
naukowych czyli, wnoszące 
wkład w rozwój światowej 
kosmetologii. Możemy się 
poszczycić sześcioma wła-
snymi zgłoszeniami paten-
towymi, co jest naprawdę 
dużym osiągnięciem i wyjąt-
kiem na tle polskiej branży 
kosmetycznej. 

Produkty Laboratorium 
są sprzedawane w 27 
krajach na świecie. Czy 
planuje Pani ekspansje 
na kolejne rynki? 
Cały czas się rozwijamy. 
Budujemy dziś holistyczny 
świat piękna, który obej-
muje poza produkcją ko-
smetyków również Kosme-
tyczne Instytuty i Hotele SPA Dr Irena 
Eris. Wszystko po to, by nasi klienci byli 
piękni i wypoczęci, a tym samym mieli 
większe poczucie własnej wartości i z en-
tuzjazmem podchodzili do wytyczonych 
celów. Nie stoimy w miejscu. Oczywiście 
eksport jest dla nas bardzo ważny i cie-
szymy się, że z roku na rok, udaje nam się 
pozyskiwać nowe rynki sprzedaży. W naj-
bliższej perspektywie intensywnie „wcho-
dzimy” na rynek azjatycki, na których  
nasze produkty cieszą się uznaniem i są 
pożądanym towarem. 

W tym roku firma Dr Irena Eris 
została wyróżniona prestiżową  
nagrodą Superbrands już po raz szó-
sty. Czy patrzy Pani na sukces przez 

pryzmat zdobytych nagród? Jakie są 
według Pani wyznaczniki sukcesu? 
W najnowszej edycji międzynarodowe-
go projektu Superbrands marka Dr Ire-
na Eris została uznana za najsilniejszą 
polską markę wśród wszystkich, obec-
nych na naszym rynku, znanych pol-
skich marek z różnych branż. To dla nas 
naprawdę wielkie wyróżnienie. Marka 
zwyciężyła również w kategorii „Kosmety-
ki” stając się najsilniejszą marką kosmetyczną.  

Tu rywalizowała ze wszystkimi marka-
mi kosmetycznymi będącymi na rynku 
– w tym z tymi wielkimi, stanowiący-
mi własność koncernów zagranicznych. 
W walce o serca i umysły Polek marka Dr 
Irena Eris znalazła się przed marką Cha-
nel, która zajęła drugie miejsce. Tytuł ten 
jest podkreśleniem silnej pozycji, najwyż-
szej jakości oraz prestiżu marki Dr Irena 
Eris, która od początku istnienia plebiscy-
tu – czyli od sześciu lat - była laureatem 
Superbrands. Jesteśmy dumni, bo to jest 
naprawdę niesamowite. Przecież wyborów 
dokonywała zarówno Rada Marek zło-
żona z blisko 40-tu ekspertów z różnych 
branż, jak i około 2 tysiące internautów. 
Firma posiada wiele nagród i wyróżnień. 
Wszystkie są dla nas bardzo ważne i każde 

cenimy. To miły element codziennej pra-
cy. Ale sukces dla mnie ma inny wymiar. 
Jest tym, czym go uczynię. To spełnienie 
pragnień i pasji. Przeważnie nie błyska-
wiczne lecz wymagające dużego wysiłku, 
zaangażowania i pracy. Dlatego, aby go 
osiągnąć niezbędna jest przede wszyst-
kim wytrwałość w dążeniu do celu. Trzeba 
mieć wiedzę, uczyć się, dążyć do poznania 
tych obszarów, które nas interesują. Nie 
można być dyletantem w tym, co się robi. 

To wiedza, daje nam bowiem 
podstawę do podejmowania  
decyzji, do realizacji. 

Jest Pani jedną z najbar-
dziej aktywnych bizne-
swoman w Polsce. Czy 
pomimo wielu obowiąz-
ków, znajduje Pani czas 
na realizowanie swoich 
pasji i zainteresowań?
Tak. Równowaga jest nie-
zmiernie ważna. Praca jest 
dla mnie równie istotna jak 
zrównoważony wypoczynek 
i relaks. Wiem z doświadcze-
nia, jak ważne jest znajdo-
wanie czasu na sprawianie 
sobie przyjemności. Nawet 
te drobne… jak kawa na mie-
ście z koleżanką, czy spacer 
po Łazienkach w drodze na 
kolejne spotkanie… 

Jakiej rady mogłaby 
Pani udzielić młodym 
ludziom, dopiero za-
c z y nając y m k a r ierę 
zawodową, aby w przy-
szłości ich przedsięwzię-
cia odniosły taki sam 
sukces, jaki udało się  
Pani osiągnąć?
Chyba najważniejsze jest to, 
by nie zrażać się chwilowy-
mi niepowodzeniami, które 
są nieuniknione. Należy wy-
ciągać z nich wnioski i starać 

się nie popełnić drugi raz tego samego błę-
du. Jesteśmy tylko ludźmi i pomyłki, błę-
dy zdarzają się przecież każdemu. Wstyd, 
pretensje do siebie, rozczarowanie, to są 
nieodzowne emocje, których doświadcza-
my w obliczu porażek. Trzeba mieć świa-
domość, że błędy są naturalną częścią na-
szego życia. Nie zawsze da się ich uniknąć, 
a jeśli z czymś zupełnie przestajemy sobie 
radzić i przestajemy lubić to, co robimy, 
to może warto znaleźć sobie inny, rów-
nie ważny cel, dzięki któremu satysfakcja 
i sukces będą osiągalne.

Rozmawiał:
Adam Glück

adam.gluck@skninwestor.com
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Chart 1. Value of Btaltic Dry Index from October 2011 to March 2012

Source: www.bloomberg.com

Baltic Dry Index (BDI) measures 
the cost to ship raw materials. 
Shipments concern dry - bulk 
commodities like coal, iron ore, 

steel, cement and grain. The name can 
be misleading, though. The index does 
not restrict only to the Baltic Sea marine 
transport, but covers 29 routes all over 
the globe. It includes 4 different classes 
of ships: Capesize, Supramax, Panamax 
and Handysize. BDI is quoted daily at 
13.00 (GMT) by the Baltic Exchange based  
in London. 

A gLImPSE At thE BALtIC
ExChANgE
The exchange’s history spans more than 
250 years and was widely hailed as “the 
heart of global maritime marketplace”. It 
originated in a cosy coffee shop, a meeting 
place of merchants and sea captains in the 
City of London. Its historic headquarters 
were destroyed by a terrorist bomb in 1992 
and Swiss Re building (commonly known 
as a “gherkin”) was built at that site. Origi-
nally the exchange’s purpose was to enable 
and support enduring relations between 

shipowners and shipbrokers. Trading at the 
exchange is still strictly excluded to ship-
brokers, charterers, shipowners and mari-
time business related: lawyers, insurers, 
educators and financial institutions. Since 
1985 the Baltic Exchange started to quote 
the index.

UPS AND DOWNS Of thE 
fREIght RAtES
The Baltic Exchange singles out six factors 
that play fundamental role in freight rates 
fluctuations. This category consists of: fleet 
supply (kind and maturity of vessels), com-
modity prices, seasonal pressures (weather 
condition), bunker prices (affect shipown-
ers), choke points (straits, canals and unrest 
areas) and market sentiment (fluctuations 
in the consumers’ demand). 

Why BDI mAy BE ImPORtANt?
According to UNCTAD (United Nations 
Conference on Trade and Development) 
over 80% of international trade in goods 
is carried by sea. Dry cargo makes up two 
thirds of global trade, the rest is divided 
mainly by container and tanker traffic. All 
in all, dry - bulk traffic accounts for over 
a half of the international trade.
BDI is counted on the basis of daily freight 
price of analysed kinds of vessels. For in-
stance, at the end of February the average 
daily rent of Panamax amounted $6 6800 
and Supramax $7 440. They are subject 
to daily, sometimes drastic, changes. Ba-
sically, the index mirrors the interplay of 

baltic dry index 
partner or lover?

Slumping over 50% this year the Baltic Dry Index pictures the poor condition of the 
shipment industry. It used to be also recognized as the leading indicator of global 

economic activity. Is it really so bad with our economies?
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February, after 32 days of slipping down 
it recorded 647 points coming back to its 
level from October 2008 - the beginning 
of the subprime credit crises. Since 12th 
December the index lost about 60% of its 
value (see chart 1.). The month average was 
701 points, the lowest since August 1986. 
More dramatic slump took place only in 
2008. On 20th May 2008 it reached its his-
toric peak level, 11 793 points, just to drop 
by 94% in the following 7 months to 663 
points. The freight rate are waging on the 
edge of profitability at the very moment. 
Many ships are anchoring or refusing to 
trade with the rates being below their break 
- even point. That pushed shipowners into 
accepting 4 - 6 month hiring out contracts 
and declining single - voyage offers. With 
this duration the rate for Capesize amounts  
$12 000 in comparison to $3 000 on single 
- voyage basis.

CONtROvERSy
BDI’s forecasting virtues provoke, howev-
er, a certain amount of controversy. Given 
that it accurately mirrors the global market 
sentiment, the world should experience the 
greatest economic ordeal right now. It is not 
true. “The car is still running”, as econo-
mists used to say. Yet, the problem lays not 
on the demand site.

Why It IS SO LOW?
It is the supply, that is malfunctioning. Ex-
perts point out a few common sense factors 
that have driven BDI to its nadir. The main 
reason seems to be the abundance of ship-
ping capacity on the wave of strong optimist 
during the bulls’ market of 2007 - 2008. As 
it takes 2 - 3 years to build a new ship and 
the orders are placed with long - notice the 
ship influx is flooding the market right now. 
The deliveries of new Capesize vessels are 
six times greater than during the prosperity 

period. The market has moved in the op-
posite direction shrinking substantially.  
S Hajra, chairman of Shipping Corpora-
tion of India, best summarises the problem: 
“there are too many ships chasing too little 
cargo”. Next influential trend was, so called, 
“January effect”. Shipping companies tend 
to delay delivery of new vessels till the be-
ginning of a new year to achieve the young-
er built - date. That results in the increased 
number of inventories every January. 

thE mARKEt PARADOx
Another tangible argument against reli-
ability of BDI was the outstanding mar-
ket performance of the shipping industry 
at the beginning of the year. DryShips 
(DRYS) share price increased by 11% 
throughout January, Diana Conteiner-
ships (DCIX) surged 27% and Eagle Bulk 
Shipping (EGLE) managed to double its 
share price. Even the more aggregative 
security, Guggenheim Shipping ETF, in-
creased its value by 11%. Nonetheless, 
these gains can be accounted for the ris-
ing speculative tendencies, rather than any  
fundamental improvements. 

DOES It REALLy WORK?
All in all, throughout its 27 year long histo-
ry, Baltic Dry Index proved to possess some 
forecasting powers. Nonetheless, surging 
markets of 2005 - 2008 resulted in over-
optimistic approach to dry - bulk sector’s 
future and over supply of tonnage in recent 
years. This rebound effect, we are currently 
witnessing, blurs the message BDI used 
to convey for the long term investors. Till 
the shipment industry recovers from the 
“glut of capacity disease” BDI indications 
for global economy may be distorted. 

Piotr Dziadosz
pi.dziadosz@gmail.com

supply and demand for dry - bulk carriers.  
It is claimed to picture the market senti-
ment precisely as the supply of dry - bulk 
ships is inelastic and tight. It takes approxi-
mately 2,5 – 3 years to build a brand new 
Panamax vessel. Moreover, it is very ex-
pensive to temporarily exclude it from the 
circulation. When the cargos are lining up 
for the limited number of ships, the freight 
rates increase in line with the eternal  
market principle.

fORECAStINg POWERS
What differentiates BDI from other eco-
nomic indicators is its insusceptibility to 
speculation. Trading on the Baltic Exchange 
is excluded to its members – mainly ship-
owners and shipbrokers. They make use of 
the noted dry freight derivatives mostly for 
the purpose of hedging. Therefore, the in-
dex shows the real market sentiment of the 
professional units operating in this busi-
ness area on daily bases. 
The clue to understand the index forecast-
ing value lays in the production chain’s 
structure. BDI measures the actual cost of 
raw materials. They constitute the incipi-
ent stage of the value chain. Those costs are 
passed onto producers, refiners, distribu-
tors, retailers and at the end – consumers. 
The price people pay in shops derive from 
the transportation cost to a certain degree. 
Therefore, the rising freight rates shall be 
the first signal of the rallying turnovers 
and, in consequence, blooming economy. 
Analogically, a slump in rates alarms about 
weakening sentiment. Indeed, throughout 
summer 2008 the index lost almost 60% of 
its previous value, which hinted the upcom-
ing extensive economic slowdown.

BLACK fEBRUARy
February was by far one of the bleak-
est months in BDI history. On Friday, 3rd  
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Z opracowań dostępnych na stronie Narodo-
wego Centrum Badań Atomowych wynika, że 
produkcja energii w naszych elektrowniach ato-
mowych powinna być o około 25% tańsza niż 
w przypadku energii eklektycznej wytworzonej 
przez spalanie węgla.

W marcu bieżącego roku Pol-
ska po raz kolejny powie-
działa „nie” dla proponowa-
nego przez Unię Europejską 

pakietu klimatycznego. Przy braku dobrej 
woli, można by zarzucić polskim repre-
zentantom w Brukseli obojętność i brak 
wrażliwości na efekty naszych działań 
na środowisko naturalne. Jeśli jednak 
przyjrzymy się strukturze sposobów wy-
twarzania energii w Polsce i pozostałych 
krajach członkowskich zrozumie-
my, że proponowany przez komi-
sarz odpowiedzialną za sprawy 
klimatu Connie Hedegaaard, 
ambitny plan redukcji emisji 
CO2 do 2050 o 80%, jest w wy-
padku naszego kraju niemożli-
wy z przyczyn ekonomicznych. 
Jak nietrudno się domyślić taka 
zmiana jest dla nas całkowicie 
nierealna. Czy to jednak ozna-
cza, że w dalszym ciągu jesteśmy skazani 
wyłącznie na produkowanie energii z wę-
gla? Niestety, dla entuzjastów zielonych 
technologii trudno o dobre wiadomości: 
mamy niewielki potencjał budowlany je-
śli chodzi o hydroelektrownie, w naszych 
warunkach klimatycznych współczynnik 
wykorzystania mocy w przypadku farm 
wiatrowych nie przekracza 35%, a w sytu-
acji wykorzystania ogniw fotowoltaicznych 
sprawność takiej elektrowni w porywach 
osiągałaby 15%. Wobec powyższego je-
dynym rozsądnym rozwiązaniem proble-
mu emisji CO2 do atmosfery wydają się  

elektrownie atomowe. Do podobnego 
wniosku doszły dwa największe koncerny 
energetyczne w naszym kraju. Zarówno 
Polska Grupa Energetyczna jak i Tauron 
zgłosiły chęć budowy tego typu elektrowni. 
Co więcej, w przypadku PGE start pierw-
szego bloku planowany jest na rok 2021. 
Oczywiście można się zastanawiać czy 
potrzebujemy dodatkowej mocy. Tutaj jed-
nak eksperci, a także dane liczbowe nie zo-
stawiają złudzeń. Obecnie zużycie energii 

elektrycznej jest w Polsce blisko o 50% niż-
sze niż w innych krajach Unii Europejskiej. 

A mOżE ENERgIA AtOmOWA?
W tym miejscu może pojawić się zarzut, 
że zamiast budować elektrownie atomowe, 
moglibyśmy pozostać przy produkcji ener-
gii elektrycznej z węgla przy zastosowaniu 
filtrów CO2. W tym wypadku otrzymali-
byśmy nie tylko energię droższą, energia 
atomowa jest w tej chwili zdecydowanie 
najtańszym sposobem uzyskiwania 
prądu, ale również koszty ta-
kiej inwestycji byłby o przeszło 

30% wyższe. Należy obalić jeszcze jeden 
mit, mówiący o tym, jakoby polskie firmy 
nie posiadały żadnego know - how na te-
mat budowy elektrowni atomowych. Jeśli 
poddamy analizie najnowsze tego typu in-
westycje, możemy dojść do zaskakujących 
wniosków. Wśród podwykonawców znaj-
dziemy nie tylko liczne polskie firmy (np. 
Erbud, Polbau, Elektrobudowa), ale tak jak 
w przypadku elektrowni Olkiluoto Polacy 
okażą się dominującą nacją w tej kwestii. 

Czego więc może spodziewać 
się przeciętny odbiorca ener-
gii już za kilkanaście lat, kie-
dy elektrownie atomowe sta-
ną się podstawą naszej sieci 
energetycznej? Okazuje się, że 
zmiany te zaowocują nie tylko 
czystszym powietrzem, ale 
będą również dostrzegalne 
w naszych portfelach. Z opra-
cowań dostępnych na stronie 

Narodowego Centrum Badań Atomowych 
wynika, że produkcja energii w naszych 
elektrowniach atomowych powinna być 
o około 25% tańsza niż w przypadku 
energii eklektycznej wytworzonej przez  
spalanie węgla.
Drugim zagadnieniem, wspomnianym we 
wstępie, jest brak dywersyfikacji dostaw-

ców surowców energetycz-
nych. O ile w przypadku ropy 

naftowej, nasze alternaty-
wy są bardzo skromne ze 
względów geograficznych 
jak i technologicznych  

przyszłoŚć energetyczna 
polsKi

Od przeszło 20 lat jesteśmy świadkami transformacji ustrojowej w Polsce. Wraz 
z nią następowało urynkowienie gospodarki, a co za tym idzie jej dynamiczna mo-
dernizacja, która dotknęła właściwie wszystkich jej dziedzin. Na tym tle wyróżnia 
się energetyka i niestety robi to in minus. I nie chodzi tutaj nawet o przestawienie 
produkcji energii na jej odnawialne źródła. Od blisko ćwierćwiecza w miejscu stoi 
nasz program atomowy, nie nastąpiła również dywersyfikacja źródeł pozyskiwania 
gazu oraz ropy naftowej. Czy w najbliższych latach możemy spodziewać się zmiany 

tej sytuacji?
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O tym, że wydobywanie gazu z łupków może 
okazać się opłacalne, najlepiej świadczy fakt wy-
dania przez Ministerstwo Środowiska blisko 70 
koncesji, obejmujących prawie 40% powierzchni 
naszego kraju, na poszukiwanie złóż gazu nie-
konwencjonalnego.

(nasze rafinerie są przystosowane 
do przetwarzania mocno zasiarczonej 
ropy rosyjskiej), tak w odniesieniu do gazu 
ziemnego pojawiły się nowe możliwości. 
Oprócz nowopowstałego gazoportu w Świ-
noujściu, który pozwala na import gazu 
LPG z dowolnego 
miejsca na kuli 
ziemskiej, dużo cie-
kawszy wydaje się 
gaz z łupków osa-
dowych, którego 
potężne złoża znaj-
dują się w naszym 
kraju. Ilość szaco-
wana jest na około 
22,5 bln m3 z czego 
niespełna jedna czwarta jest w chwili obec-
nej opłacalna ekonomicznie do wydobycia. 
Nie należy się jednak przywiązywać zbyt 
dużej wagi do tych szacunków z dwóch 
powodów. Cały czas obserwujemy dyna-
miczny wzrost technologii wydobywczych. 
Pierwsze próby zostały podjęte w Stanach 
Zjednoczonych dopiero w latach 80. ubie-
głego wieku, a swoje komercyjne zasto-
sowanie odnalazły niespełna 10 lat temu. 
Drugim czynnikiem wpływającym na ko-
rzyść eksploatacji naszych złóż, są wciąż 
rosnące ceny surowców energetycznych.

POtENCJAł gAzU łUPKOWEgO
O tym, że wydobywanie gazu z łupków 
może okazać się opłacalne, najlepiej świad-
czy fakt wydania przez Ministerstwo Śro-
dowiska blisko 70 koncesji, obejmujących 
prawie 40% powierzchni naszego kraju, 
na poszukiwanie złóż gazu niekonwen-
cjonalnego. Co więcej, możemy już zaob-
serwować pierwsze sukcesy na tym polu. 
PGNiG poinformowało, że gaz z ich pierw-
szych odwiertów znajdzie się na rynku już 
w 2014 roku. Sukcesem zakończone zosta-
ły również poszukiwania amerykańskiej 
spółki ExxonMobil na Lubelszczyźnie. 
Co ciekawe opłacalność samych inwesty-
cji w znaczącym stopniu podnosi polityka 
Rosji, a mianowicie wytworzenie stanu 
zagrożenia dla wielu krajów Europy Środ-
kowo-Wschodniej (szczególnie republik 
nadbałtyckich), poprzez pominięcie ich 
w projektach nowych gazociągów (Nord 
i South Steam). Powoduje ich poparcie dla 
polskich projektów wydobywczych, a jed-
nocześnie otwiera szeroki rynek zagra-
niczny dla naszego gazu. 
Potencjał jaki daje gaz łupkowy dostrzegli 

również politycy. Wielkimi zwolennikami 
tego źródła pozyskiwania energii, oprócz 
premiera Donalda Tuska, są dwaj jego 
ministrowie: minister Skarbu Państwa 
Mikołaj Budzanowski oraz Marcin Koro-
lec, minister Środowiska. Efektem tego  

politycznego poparcia jest, niewystarczają-
ca zdaniem ekologów, ochrona środowiska 
w procesie poszukiwania gazu, ale również 
zdecydowane przyspieszenie programu 
poszukiwawczego spółek, w których swoje 
udziały posiada Skarb Państwa. W efekcie 

PGNiG ma znacząco podnieść wydatki na 
swój program inwestycyjny z obecnego po-
ziomu 100 mln zł. Minister Budzanowski 
oczekuje, że sektor energetyczny będzie in-
westował co najmniej 3 mld zł, a swoje za-
interesowanie tym źródłem energii, zgła-
szają już prezesi takich spółek jak: KGHM, 
Enea czy Tauron.
Jak widać, oba projekty wiążą się z olbrzy-
mimi oczekiwaniami. Patrząc na ich poten-
cjał wydaje się, że są to oczekiwania słusz-
ne. Niepokój budzi jednak cisza na temat 
ewentualnych rozwiązań alternatywnych. 
Dlatego trzeba mieć nadzieję, że gdzieś 
w głębi rządowych szuflad istnieją plany 
innych rozwiązań, na wdrażanie których 
nie będziemy musieli czekać kolejnych  
20 lat. Bo tej próby czasu polska energety-
ka może już nie wytrzymać.

Piotr Rożniata
piotr.rozniata@skninwestor.com
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Junior Trader’a

Z ogromną przyjemnością i satys-
fakcją przedstawiamy i podsumo-
wujemy ostatnie pół roku dzia-
łalności SKN Inwestor. Jesteśmy 

dumni z tego, ile udało nam się osiągnąć 
dzięki naszej pracy, determinacji i chęci 
tworzenia czegoś nowego, ciekawego i nie-
powtarzalnego. Po raz kolejny udowodni-
liśmy zarówno sobie, jak i Wam, że w sku-
teczny sposób łączymy świat biznesu ze 
środowiskiem akademickim, zdobywamy 
doświadczenie i rozwijamy swoje zainte-
resowania, świetnie się przy tym bawiąc. 

JUNIOR tRADER
Dla wszystkich, którzy chcieliby spróbować 
swoich sił jako trader, oraz dla tych, którym 
zależy na pogłębianiu wiedzy i umiejętno-
ści z zakresu inwestowania na rynku walu-
towym, 23 listopada ruszyła kolejna odsło-
na projektu Junior Trader. Jesteśmy bardzo 
dumni z zainteresowania jakim cieszy się ta 
inicjatywa i możemy z przyjemnością po-
chwalić się, że do tegorocznej edycji projek-
tu zgłosiła się rekordowa liczba 901 uczest-
ników z całej Polski. Każdy z nich dostał 
do dyspozycji wirtualne 10.000 złotych,  
które inwestował 

za pośrednictwem platformy transakcyj-
nej udostępnionej przez naszego głównego 
partnera projektowego, Dom Maklerski 
X-Trade Brokers. Tegorocznej grze inwe-
stycyjnej towarzyszył szeroki wachlarz 
wykładów i warsztatów dotyczących pod-
staw analizy technicznej, geometrii rynku 

i zarządzaniu wielkością pozycji, teorii fal 
Elliota, czy Price Action. Biorący udział 
w Junior Traderze mieli okazję dowiedzieć 
się więcej o inwestycjach na rynku finan-
sowym, zmierzyć się z innymi uczestnika-
mi z całego kraju i zdobyć cenne nagrody, 
których łączna wartość wyniosła ponad  
10 000 zł. Na osoby podejmujące wyzwa-
nie czekał m.in tablet Samsung Galaxy 
Tab, płatne praktyki w Domu Maklerskim 
X-Trade Brokers, iPody, kursy maklerskie  
i  kursy na doradców inwestycyjnych.

BLACK & WhItE
Kolejna szalona, niezapomniana noc 
- pełna niesamowitych przeżyć i kon-

kursów z fantastycznymi 
nagrodami. Tym razem za-
bawa została zorganizowa-
na w klubie Gossip, gdzie 
24. listopada odbyła się już 
VII edycja kultowej impre-
zy Black&White. Podczas 
wydarzenia, przewidzia-
nych było wiele atrakcji 
przygotowanych spe-
cjalnie dla naszych go-
ści, takich jak: wystawa 
czarno - białych fotogra-
fii, gra w Inwestorpoly 
oraz pokaz tańca street 

dance. Wydarzeniu towarzyszy-
ły również rozmaite konkursy, 
w których można było zdobyć 
wiele zaproszeń lub zniżek, 

m.in. do restauracji japońskiej 
„House of Sushi”, pizzeri „Presto”, kina 
„Silver Screen”, centrum wspinaczkowego 
„Stratosfera” czy naleśnikarnii „Manekin”. 
Dla naszego koła impreza okazała się być 
ogromnym sukcesem. Głównymi part-
nerami projektowymi zostały takie firmy 
jak: Cin&Cin, Empik, perfumerie Douglas, 
sieć kin Silver Screen, czy szkoły tanecznej  

Project Salsa. Patronat medialny akcji 
objęły radia Eska i Żak oraz portale stu-
denckie – students.pl, dlastudenta.pl oraz  
studentnews.pl.

INWEStOR DAy & INAUgURACJA 
Nowy semestr projektowy rozpoczęliśmy 
od wszystkim znanego, Inwestor Day’a. 
Cała impreza odbyła się w przyjaznej at-
mosferze, przy której studenci wydziału 
Ekonomiczno - Socjologicznego mieli oka-
zję zapoznać się zarówno z członkami na-
szego organizacji, jak i z jego działalnością. 
Przy kawie i ciastkach mieliśmy możliwość  
porozmawiać o naszych zainteresowa-
niach, opowiedzieć o projektach i funkcjo-
nowaniu koła. Ogromnie cieszy nas Wasze 
zainteresowanie i aprobata dla tego co ro-
bimy. Następnego dnia zorganizowaliśmy 
inaugurację nowego roku akademickiego, 
podczas którego opowiedzieliśmy o swoich 
planach na najbliższy semestr i wylosowa-
liśmy zwycięzcę zorganizowanego przez 

nas konkursu, w którym główną nagro-
dą był iPod. Miło nam poinformować, że 
wśród uczestników wydarzenia, znalazło 
się 10 nowych osób, które zasiliły szeregi 
SKN Inwestor.

newsletter
„Powtórzyć sukces jest jeszcze trudniej niż odnieść go po raz pierwszy.”

Margot Fonteyn
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Spotkanie z Leszkiem 
Czarneckim

Zbudujmy Razem 
Serce

PRzEDSIĘBIORCzOŚĆ – 
INICJAtyWA LESzKA 
CzARNECKIEgO
17. listopada, na prośbę SKN Inwestor, wy-
dział Ekonomiczno - Socjologiczny odwie-
dził Leszek Czarnecki i zaproszeni przez 
niego goście - Jan Kościuszko oraz Jan Ko-
lański. Opowiadali oni o doświadczeniach 
związanych z początkami kariery i swojej 
drodze do sukcesu. 
Debata zatytułowana: „Czy istnieje przepis 
na sukces w biznesie? Przyjdź i dowiedz 
się od najlepszych!”, odbyła się w ramach 
ogólnopolskiego cyklu spotkań zainicjo-
wanych przez samego Leszka Czarneckie-
go. Podczas tego spotkania studenci mieli 
niepowtarzalną okazję, aby zadać gościom 
najbardziej nurtujące ich pytania i rozwiać 
wątpliwości, które rodzą się w głowie każ-
dego, kto kiedykolwiek choć przez chwilę 
myślał o założeniu własnej firmy.
Dodatkowym atutem był fakt, iż patronat 
medialny nad wydarzeniem objęło TVN 
CNBC, a prowadzącym debatę był redak-
tor naczelny stacji – Roman Młodkowski. 
Debata cieszyła się ogromną popularno-
ścią nie tylko wśród studentów, ale także 
osób niezwiązanych z naszym wydziałem.

KOLACJA WIgILIJA
Wigilia to czas, który spędzamy w gro-
nie najbliższych nam osób. Dlatego też, 
17 grudnia spotkaliśmy się w Restauracji 
Polskiej, żeby złożyć sobie najserdeczniej-
sze życzenia i zasmakować tradycyjnych 
wigilijnych potraw. Na kolacji nie mogło 
zabraknąć zarówno członków, jak i  alum-
nów SKN Inwestor, a naszymi gośćmi byli 
przedstawiciele głównych partnerów pro-
jektowych oraz osób, które w szczególny 
sposób wspierają działalność naszej or-
ganizacji. Świąteczny klimat sprzyjał roz-
mowom dotyczących planów i pracy, która 
miała nas czekać w nadchodzącym roku. 
Z niecierpliwością czekamy na kolejne 
spotkanie w równie miłej atmosferze.

zBUDUJmy RAzEm SERCE
SKN Inwestor po raz kolejny miało moż-
liwość przyłączenia się do wspaniałej 
i powszechnie znanej inicjatywy, jaką 
jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomo-
cy. W czasie XX Finału zebraliśmy się na 
rynku Manufaktury, by wraz z łodzianami 
zbudować serce z monet, którego po-
wierzchnia wyniosła prawie 70m2. Pierw-
sze monety położyły Prezydent Łodzi  
p. Hanna Zdanowska oraz Wojewoda 
Łódzki p. Jolanta Chełmińska. Podczas 
tegorocznej akcji charytatywnej „Zbuduj-
my razem serce”, udało nam się zebrać aż  
15 371, 90 zł! Cała kwota została przezna-
czona na zakup najnowocześniejszych 
urządzeń dla ratowania życia wcześniaków 
oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężar-
nych z cukrzycą. Mamy nadzieję, że w przy-
szłym roku także będziemy mieli okazję 
wspierać WOŚP i dzięki Waszej pomocy 
zbierzemy jeszcze więcej pieniędzy, by  
wspomóc potrzebujących.

WyJAzD INtEgRACyJNy
Jako członkowie SKN Inwestor staramy 
się utrzymywać między sobą jak najlep-
sze relacje i dbać o  współpracę wewnątrz 
organizacji. Z tych właśnie powodów in-
tegracja odgrywa ważną rolę w tworzeniu 
i funkcjonowaniu naszego koła. Okazją 
do niej był weekendowy wyjazd w dniach 
4-6 listopada. Ośrodek „Borki” w Swol-
szewicach Małych okazał się wspaniałym 
miejscem, gdzie z dala od miejskiego gwa-
ru można było miło spędzić czas. Wszy-
scy świetnie się bawili! Nowi członkowie 
mieli możliwość poznać alumnów koła, 
dowiedzieć się więcej o jego powstawaniu 
i pierwszych projektach. Długie rozmowy, 
karaoke i różnego rodzaju gry były świę-
tym sposobem na relaks. Wypoczęci i peł-
ni energii wróciliśmy, aby kontynuować 
swoją pracę i rozwijać działalność Inwe-
stora. Efekty widać już teraz!

Za nami kolejna edycja projektu Homo 
Economicus - serii szkoleń o tematyce in-
westycyjnej. Trwa również VI już odsłona 
Get A Job, symulacji procesu rekrutacyj-
nego i cyklu prezentacji przybliżających 
specyfikę pracy w branży finansowej. 
Przed nami następny semestr pełen wy-
zwań i nowych ciekawych projektów, 
do udziału, w których już teraz serdecz-
nie Was zapraszamy. Jeżeli chcielibyście 
sprawdzić się w roli inwestora, koniecznie 
spróbujcie swoich sił w tegorocznej edycyji 
Gry Giełdowej. A już w  maju, na naszym 
wydziale, będziemy gościć Panią dr Irenę 
Eris. Nie może Was tam zabraknąć! 
 

Aleksandra Fetraś
aleksandra.fetras@skninwestor.com
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na który rząd może oddzia-
ływać, niemniej jednak nie-
wiele może w tej materii 
zrobić. Dzięki Unii Euro-
pejskiej obowiązują nas 
normy, które określają 
minimalny poziom akcy-

zy w państwach członkow-
skich. W 2012 roku skończył 

się dla Polski okres przejściowy 
akcyzy na olej napędowy i obecnie 

stawka kształtuje się na poziomie unij-
nego minimum czyli 1445,9 zł. za tysiąc 
litrów. Na Pb95 akcyza wynosi 1664,19 
za tysiąc litrów, kiedy minimalna stawka 
jest o 91,23 zł. niższa. Co wynika z tego, że 
rząd teoretycznie mógłby ulżyć tym, któ-
rzy posiadają auta na Pb95. Jednak zabieg 
taki nie jest zalecany z dwóch powodów. 
Po pierwsze obniży to wpływy do budżetu 
przewidziane na rok 2012. Po drugie ob-
niżenie cen na stacjach będzie odczuwal-
ne w niewielkim stopniu. Istnieje również 
niebezpieczeństwo, że obniżona akcyza 
nie wpłynie w ogóle na cenę ostateczną na 
stacjach paliw. W dobie kryzysu podmio-
ty zajmujące się obrotem paliw zarabiają 
mniej niż dotychczas, a wzrost cen paliw 
dodatkowo zmusił ich do obniżenia swo-
ich i tak niskich marży. Dlatego też, kiedy 
tylko nadarzy się okazja mogą to wykorzy-
stać, by zwiększyć swoje dochody. 

CzARNE złOtO
Obecnie złoto to najlepsza inwestycja. 
Ceny uncji tego surowca systematycznie 
rosną, stwarzając bezpieczną przystań do 

inwestowania. Podobną tendencję wzrostu 
posiada inny surowiec. Ceny za baryłkę 
ropy naftowej, nazywanej również czar-
nym złotem, rosną z dnia na dzień. Po-
twierdzają to dane zaprezentowane przez 
portal Money.pl. Według przedstawionych 
danych w ostatnim miesiącu jego cena 
wzrosła o 2,28% do poziomu 114,66 USD 
za baryłkę ropy w dniu 3.02.2012. 
Wydarzenia na arenie międzynarodo-
wej z początku roku, których konse-
kwencją jest gwałtowny skok cen od dnia 
30.01.2012 pogrzebały nadzieję na spadek 
ceny za baryłkę. 
O spadku wartości można mówić, anali-
zując okres ostatnich 6 miesięcy czyli od 
sierpnia 2011 - okresu rekordowych cen. 
Warto zestawić również wartości z mie-
siąca lutego dla lat 2011 i 2009 z obecnym. 
W porównaniu z 2011 rokiem wzrost cen za 
baryłkę wynosił 9,76%, a z 2009 aż 157,9%. 
Ropa naftowa wyprzedziła złoto, które od 
2011 osiągnęło wzrost o 31,65%, a w ciągu 
3 ostatnich lat o 94,77%. 
 
złOtóWKA W Dół, CENy W góRĘ
Czynnikiem, który kształtuje ceny paliw 
jest niewątpliwie sytuacja na rynku walu-
towym. Analizując dane przedstawione na 
portalu Money.pl, widać pewną zależność 
między umacniającym się dolarem a wzro-
stem cen paliw. Od sierpnia minionego 
roku cena USD zmieniła się o +12,7%. Po-
cieszający jest fakt spadku w okresie mię-
dzy 4 stycznia a 3 lutego br. o,7%. 
Różnice w kursie walut wpły wają na 
cenę baryłki ropy. Poza kursem dolara  

Ostateczni odbior-
c y  p łac ą  c enę, 
która jest sumą 
k i lku sk łado -

wych. Przynajmniej poło-
wę stanowi obecnie cena 
surowca, dalej VAT, marża 
naliczana przez sprzedaw-
ców i inne podmioty pośred-
niczące w obrocie paliwami, 
opłata paliwowa oraz akcyza. Wspo-
mniana marża stanowi niewielki procent, 
z reguły między 2 a 3%, natomiast akcyza 
zależy od rodzaju paliwa. Dla Pb95 kształ-
tuje się na poziomie 28%, a dla oleju na-
pędowego 18%. Warto zwrócić uwagę na 
fakt, iż podatek akcyzowy ma tendencję 
spadkową. W 2008 roku stawka akcyzy 
w ostatecznej cenie paliw wynosiła 46% 
dla benzyny i 31% oleju napędowego. Po-
mimo tego, że akcyza jest coraz mniejsza, 
część trafiająca do budżetu państwa ze 
sprzedaży paliw stanowi wciąż mniej wię-
cej połowę ceny. Związane jest to z tym, że 
poza akcyzą konsumenci zasilają budżet 
poprzez opłatę paliwową, zwiększającą 
się z roku na rok, oraz VAT w wysokości 
18% ceny. Zsumowane wartości tych trzech 
czynników są niemal równe cenie surowca 
powiększonego o marżę podmiotów trud-
niących się obrotem paliw. Środki z ich 
sprzedaży są poważnym źródłem docho-
dów dla budżetu i w zeszłym roku stano-
wiły 9% wszystkich wpływów.
Społeczeństwo sprzeciwia się wysokim 
cenom paliw, żądając od rządu obniże-
nia akcyzy. Istotnie jest to jedyny aspekt, 

wysoKie ceny paliw to nie tylKo 
wina rządu

Koniec pierwszego półrocza 2011 roku był niewątpliwie bardzo nerwowy.  
Rosnące z dnia na dzień ceny paliw przyprawiały kierowców o szybsze bicie serca. 
Konsekwencje dotknęły jednak wszystkich konsumentów, nie tylko kierowców. 
Wielu ludzi domaga się zmniejszenia wysokości akcyzy, obwiniając rząd o wysokie 

ceny paliw, ale czy słusznie?
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amerykańskiego warto zainteresować się 
kursem euro. Umocnienie się tej walu-
ty względem złotówki powoduje wzrost 
minimalnych poziomów akcyzy. W tym 
przypadku również cieszy fakt spadku cen 
euro o 6% w ostatnim miesiącu (okres od 4 
stycznia do 3 lutego). Niemniej jednak, aby 
miało to wpływ na kształtowanie się mini-
malnej wartości akcyzy, tendencja ta musi 
mieć długotrwały charakter.

mIĘDzyNARODOWy RINg
Zawirowania na arenie międzynarodo-
wej, w tym kataklizmy, decyzje polityczne 
i konflikty, wpływają na całą gospodar-
kę - również na ceny paliw. Jako przykład 
można przytoczyć spór z Iranem. Spór po-
lityczny dotyczący programu nuklearne-
go Iranu od dnia rozpoczęcia wpływa na 
ceny ropy. Planowane jest wprowadzenie 
embargo, które zobowiązuje kraje Unii 
Europejskiej do nie zawierania nowych 
umów z Iranem dotyczących ropy. Iran 
straciłby wtedy odbiorców na 1/5 swoich 
zasobów ropy. Konsekwencją wprowadze-
nia embarga może być wzrost ceny za ba-
ryłkę ropy aż do 150 USD. Ale to nie koniec 
nieprzyjemności. Iran jest piątym produ-
centem ropy na świecie i może zabloko-
wać cieśninę Ormuz. Jest ona strategiczna 
dla ropy, ponieważ przepływa przez nią 
40% morskiego transportu tego surowca. 
Efektem tego może być wzrost cen baryłki  
nawet o 20 USD. 
Sytuacji nie sprzyjają również Chiny, któ-
re są największym importerem irańskiej 
ropy. Dodatkowo, mogą stać się głównym 
filarem wspierającym Europę w drodze 
wyjścia z kryzysu, ale nie chcą poprzeć 
protestu przeciwko programom nuklear-
nym Iranu. Powszechnie wiadomo, że Chi-
ny już wspierały kraje europejskie, tym 
razem jednak pomoc ma mieć charakter 
strategiczny, by zapewnić stabilność fi-
nansową. Nie jest to działanie do końca 
bezinteresowne, gdyż Pekinowi zależy na 
utrzymaniu stabilnego euro. Ma to związek 
z chińskimi rezerwami dewizowymi, któ-
rych mniej więcej 25% jest w euro. Może 
więc dojść do poważnego nadwyrężenia 
kontaktów z Pekinem. Międzynarodo-
we zawirowania związane z Iranem z po-
czątku roku stanowią tylko jeden z wielu 
przykładów wpływu tego typu zdarzeń na 
ceny paliw.

I tAK źLE, I tAK NIEDOBRzE 
Ku zdziwieniu, ceny paliw w Polsce na-
leżą do jednych z najniższych w Europie. 
Zgodnie z danymi pochodzącymi z por-
talu e-petrol.pl tańszą benzynę możemy 
kupić w Rumunii i Bułgarii, natomiast olej 
napędowy, poza krajami wcześniej wy-
mienionymi, między innymi na Litwie, 
Węgrzech oraz w Hiszpanii i Chorwacji. 

Krajem, gdzie oba paliwa są najdroższe jest 
niewątpliwie Norwegia. Tam w przelicze-
niu na złotówki za litr benzyny przyjdzie 
nam zapłacić około 8,1 zł. Cieszyć mogą 
się posiadacze diesli, litr oleju napędowego 
jest o 30 groszy tańszy. 
Optymistyczne nastroje na pewno ostudzi 
wskaźnik ilości paliwa, który można kupić 
za średnią miesięczną pensję. Najwięcej 
można kupić w Luksemburgu oraz Niem-
czech. Polska niestety zamyka stawkę wraz 
z Węgrami oraz Bułgarią. Pokazuje to, jak 
dużym obciążeniem dla budżetu przecięt-
nego gospodarstwa domowego jest zakup 
paliwa. W związku z tym każdy musi pod-
jąć decyzję: ograniczenie podróży samo-
chodem lub zmniejszenie wydatków na 
inne dobra.

PLUSy?
Podsumowując, wzrost cen paliw przy-
cz y n ia  s ię  do z w ięk szen ia  ud z ia ł u  

wydatków na paliwa w wydatkach gospo-
darstwa domowego ogółem. Poza tym, 
wzrost cen paliwa podnosi ceny innych 
produktów, ograniczając ilość dóbr, któ-
re konsument może nabyć. Skutkiem tego 
jest coraz większy niepokój społeczny, a co 
dalej za tym idzie - protesty. Sytuacji nie 
pomaga rynek walutowy. Wśród wielu nie-
wiadomych związanych z cenami paliw, 
jedno tylko jest pewne - ceny z początku 
2011 roku już nie wrócą. Dlatego też warto 
poszukać plusów takiej a nie innej sytuacji. 
Pozytywną konsekwencją z pewnością jest 
fakt, że wysokie ceny paliw stanowią bo-
dziec do ulepszenia i szybkiego wprowa-
dzenia na masową skalę alternatywnych 
metod napędzania samochodów.

Artur Wejner
artur.wejner@onet.pl
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Wartość efektywnego wolumenu

Wykres 1. Efektywny wolumen spółki TAURON S.A. za okres stycznia 2012 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z www.stooq.pl

Na początku należy wyjaśnić, co 
determinuje zmianę ceny in-
strumentu finansowego. Głów-
ną ro lę  odgrywa tu  popyt 

i podaż czyli kupujący i sprzedający. Na-
leży szczególnie zwrócić uwagę na mo-
tywację składającego zlecenie. Każdy 
kto chce kupić akcje, w konsekwen-
cji jest przeciwnikiem zarówno oso-
by sprzedającej jak i również kupującej. 
Najczęściej głównym celem strony ku-
pującej jest zarabianie na wzroście kur-
su akcji, natomiast sprzedającej wyjście  

z inwestycji. Postawmy więc sobie pyta-
nie, dlaczego kupujący pewną ilość akcji 
jest jednocześnie przeciwnikiem innego 
kupującego dany walor? Odpowiedź jest 
prosta, ponieważ może zabraknąć akcji 
dla dwóch stron po cenie, za jaką obo-
je chcieliby je nabyć. Dodatkowo, gdy 
w krótkim okresie pojawi się duża liczba 
kupujących (np. w momencie publikacji 
raportu albo wystąpienia na wykresie for-
macji technicznej kontynuującej trend), 
dynamika zmiany kursów zwiększy się, 
ponieważ kupujący będą przebijać swoje 

oferty, a część sprzedających wycofa 
swoje zlecenia, licząc na korzystniejszą 
cenę w przyszłości. Należy wspomnieć 
również,  że kupujący w celu zebra-
nia dużej ilości akcji w pewnych sprzy-
jających momentach na rynku może 
wystawiać oczekujące zlecenia sprzeda-
ży, aby „nagonić” sprzedających na swoje  
zlecenia kupna.

NARzĘDzIE EfEKtyWNEgO 
WOLUmENU
Wolumen jest to łączna ilość akcji, które 
zmieniły właściciela podczas określonego 
okresu czasu (np. jednego dnia, jednej 
godziny lub minuty). Natomiast, narzę-
dzie efektywnego wolumenu, pozwala od-
separować tę jego część, która powstaje 
podczas niewielkich zmian ceny z jednego 
okresu na drugi. Na jego wielkość, w da-
nym czasie, składają się zarówno duże jak 
i mniejsze transakcje. Na wykresie nr 1 
przedstawiony został efektywny wolumen 
spółki Tauron S.A obliczony dla stycznia 
2012 roku. Dalsza analiza pozwala wy-
odrębnić tzw. „dużych graczy”, których 
taktyczne decyzje będą wyznacznikiem 
przyszłych kierunków zmiany ceny.

fORmUłA EfEKtyWNEgO 
WOLUmENU
W celu ustalenia efektywnego wolume-
nu, należy posłużyć się formułą Pascala 
Willain’a, która jest modyfikacją formu-
ły legendarnego trader’a Larry’iego Wil-
liams’a (Accumulation/Distribution):

efeKtywnoŚć  
wolumenu 

JaKo narzędzie 
Śledzenia 

„dużych graczy”

„Kupuj - kiedy inni sprzedają, sprzedawaj - kiedy inni kupują”. To sformułowa-
nie słyszał na pewno każdy kto interesuje się rynkami finansowymi. Pozostaje  
jednak pytanie: „po jakiej cenie?”. Odpowiedzi na nie pomoże nam udzielić  
narzędzie efektywnego wolumenu, które umożliwia wykrywanie taktycznych  
posunięć tzw. dużych graczy, czyli instytucji finansowych, inwestorów branżowych 

 lub znacznych spekulantów. 

twoJe inwestycJe16 | Deal kwiecień 2012



-5000000

-4000000

-3000000

-2000000

-1000000

0

1000000

“duzi gracze” “mali gracze”

Wykres 2. Kształtowanie się efektywnego wolumenu – styczeń 2012, wartość graniczna od 
                  której zaczynają się duzi gracze obliczona na podstawie średniej za rok 2011

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z www.stooq.pl
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Jeśli:
Closei > Closei-1 to Closei - Closei-1
Closei < Closei-1 to (Closei-1 - Closei) x (-1)
Gdzie:
Closei-1 - cena zamknięcia okresu i-1,
Closei - cena zamknięcia okresu i,
Highi - cena maksymalna okres i lub cena 
zamknięcia poprzedniego okresu, w zależ-
ności, od tego która z nich jest na wyższym 
poziomie,
Lowi - cena minimalna okresu i lub cena 
zamknięcia poprzedniego okresu, w zależ-
ności, od tego która z nich jest na niższym 
poziomie,
Pi - najmniejsza możliwa zmiana kuru akcji
Volumei - wielkość wolumenu która wystą-
piła w okresie i.

PODążAĆ zA DUżym gRACzEm?
„Dużym graczem” może być inwestor, 
spekulant lub instytucja finansowa, któ-
ra angażuje dużo większe środki pienięż-
ne w inwestycje, niż inni uczestnicy rynku 
dysponujący mniejszymi zasobami pienięż-
nymi. Informacja o jego zamiarach to dla 
pozostałych inwestorów ciekawy news, 
szczególnie, gdy nie została jeszcze zdyskon-
towana przez rynek. Może się wydawać, że 
„duży gracz” ma zawsze rację. Niestety nie 
zawsze tak jest. Nie wszystkie jego decyzje 
podejmowane są w oparciu o zaawansowa-
ne analizy, lub też inne, ale ważne prze-
słanki. Mimo wszystko, to właśnie decyzje 
„dużego gracza” częściej okazują się trafne, 
niż pozostałych uczestników rynku. Przy-
czynić się do tego mogą tzw. insiderzy, czyli 
gracze giełdowi mający dostęp do informa-
cji niejawnych, które mogą zostać przez 
nich wykorzystane do podjęcia określonych 
inwestycji. Insider może mieć wiele powo-
dów do sprzedaży akcji, jednak do kupna 
tylko jeden – osiągnięcie zysków. 
Jeśli jesteśmy w sytuacji, w której chce-
my dokonać zakupu/sprzedaży akcji danej 
spółki, powinniśmy zrobić to wtedy, kiedy 
na rynku jest aktywny „duży gracz”. 

WyODRĘBNIENIE „DUżyCh 
gRACzy”
Wyodrębnienie „dużych graczy” od po-
zostałych uczestników rynku jest bar-
dzo istotne. Dzieje się tak, ponieważ, to 
właśnie ich decyzje, ze względu na wiel-
kość zaangażowanego kapitału, mają naj-
większy wpływ na kształtowanie się ceny  
danego instrumentu. 
Pierwszym krokiem jaki powinniśmy wy-
konać jest wyodrębnienie tej części wo-
lumenu, która generowana jest przez 
„dużych graczy”. Aby tego dokonać, na-
leży ustalić wielkość graniczą efektyw-
nego wolumenu przy pomocy jednej  
z poniższych metod:
- ustalenie jego wielkości na podstawie 

obserwacji historycznych wolumenów  
danej spółki i uznanie za istotnej każdej 
ponadprzeciętnej zmiany jego wartości,
- wyliczenie średniej z efektywnego wo-
lumenu występującego na akcjach danej 
spółki, wyznaczającej nam granicę, powy-
żej której uznajemy że mamy doczynienia 
z „dużym graczem”.
Niestety, nie ma uniwersalnej metody, 
którą można zastosować dla wszystkich 
spółek. Wolumen każdej z nich należy 
traktować indywidualnie. Jednak, często 
aby nie zwracać na siebie uwagi innych 
inwestorów, „duży gracz” nabywa i sprze-
daje znaczne pakiety akcji, dzieląc je na 
mniejsze części. Dzięki takiemu posunię-
ciu nie zwraca on na siebie uwagi pozosta-
łych uczestników rynku. Wiedząc o tym, 
w naszej analizie do wyliczeń powinniśmy 

zastosować krótsze interwały czasowe,  
np. 1 minutowe.
Na wykresie nr 2, zastosowana została  
średnia z całej próby wyznaczonego efek-
tywnego wolumenu, liczona dla minuto-
wych interwałów czasowych spółki Tauron 
Polska Energia, od początku stycznia do 
końca grudnia 2011 z wyłączeniem pierw-
szej minuty handlu.

ANALIzA„gORąCEgO OKRESU” 
Aby lepiej zilustrować powyższe zagad-
nienie, posłużymy się przykładem spółki 
Tauron S.A. Wykres nr 3. pokazuje sku-
mulowane wartości efektywnego wolume-
nu generowaną zarówno przez dużych, jak 
i małych graczy. Za kryterium podziału 
przyjęta została średnia efektywnego wo-
lumenu z miesiąca poprzedniego.

(Closei-1   - Closei) + PI

Highi - Lowi + PI
Volumeni
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Wykres 3. Kształtowanie się efektywnego wolumenu za okres od maja do grudnia. 
Wartość wyliczona oddzielnie dla każdego miesiąca

“duzi gracze” “mali gracze”

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z www.stooq.pl
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Wykres 4. Notowania spółki TAURON S.A. w okresie maj - grudzień 2011

Cena zamknięcia (zł)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z www.stooq.pl

Jak więc widać, zdecydowaną większość 
obrotu na akcjach tej spółki generowali 
głównie inwestorzy instytucjonalni. Ich 
aktywność zwiększała się znacząco mniej 
więcej w połowie każdego miesiąca.
Wzrost wartości efektywnego wolumenu 
świadczy o tym, że „duzi gracze” kupują 
akcje spółki, a tym samym silnie oddziało-
wywują na kurs spółki. Ruchy takie mogą 
nie tylko wzmacniać trend, ale również 
powodować jego odwrócenie. Powinniśmy 
więc obserwować zachowanie efektyw-
nego wolumenu i starać się podejmo-
wać analogiczne decyzje inwestycyjne jak  
„duzi gracze”.
Dobrym przykładem może być sytuacja 
z początku maja. Gwałtowny wzrost wiel-
kości efektywnego wolumenu zapoczątko-
wał trend wzrostowy trwający aż do końca 
czerwca, kiedy to cena akcji Tauronu osią-
gnęła największy w 2011 roku poziom i za-
trzymała się tuż przed psychologiczną 
barierą 7 złotych za akcje. W tym okresie 
można również zaobserwować znaczący 
wzrost aktywności małych graczy. Podob-
na sytuacja miała miejsce w październiku. 
W tym przypadku wzrost efektywnego 
wolumenu nie był już tak znaczący jak ten 

z początku maja. Spowodował on jednak 
bardziej wyraźny ruch cen akcji, a przede 
wszystkim odwrócenie dotychczasowego 
trendu spadkowego. 
Narzędzie efektywnego wolumenu pozwala 

nam również prognozować spadki cen 
akcji. Przyjrzyjmy się bliżej sytuacji jaka 
miała miejsce na początku listopada. 
Efektywny wolumen wskazywał wtedy 
wartość ujemną, co oznaczało że inwesto-
rzy dysponujący większymi środkami zde-
cydowali się na sprzedaż akcji. Rezultaty 
tych działań można było zaobserwować 
na wykresie 4. Cena akcji w tym okre-
sie spadła o około 50 groszy do poziomu  
5 złotych za akcje. Analizując poniższe wy-
kresy widzimy że w okresie największych 
spadków, mających miejsce na przełomie 
lipca i sierpnia, większość inwestorów 
postanowiła zachować akcje w portfelach 
i powstrzymać się od ich sprzedaży.  
Podsumowując, narzędzie efektywne-
go wolumenu, może okazać się dobrym 
prognostykiem zmian cen akcji. Jego 
główną zaletą jest uniwersalność, gdyż 
pozwala przewidzieć zarówno odwrócenie 
obecnego trendu, jak i potwierdzić jego  
dlaszą kontynuację.

Maciej Guminiak
maciej.guminiak@skninwestor.com
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Jak się okazuje, głos Granta nie 
jest w tej sprawie odosobnio-
ny. Coraz częściej i głośniej wy-
brzmiewa sceptycyzm odnośnie 

roli pieniądza fiducjarnego, a więc wy-
wodzącego swą siłę nabywczą jedynie 
z autorytetu i reputacji emitenta, jako 
fundamentu systemów monetarnych. 
Dyskusja staje się coraz ciekawsza al-
bowiem przenosi się z poziomu akade-
mickiej dywagacji na realną sferę go-
spodarki. Jak poinformował w marcu 

ubiegłego roku The New York Times, 
stan Utah zaakceptował złote oraz srebr-
ne monety jako legalny, alternatywny 
do dolara, środek płatniczy. Czy apel 
o powrót standardu złota padnie na po-
datny grunt? Aby przybliżyć odpowiedź 
na to pytanie, zajrzyjmy uprzednio  
w głąb przeszłości.

zARyS hIStORII
Złoto od wieków, choć pod różnymi po-
staciami, funkcjonowało jako środek 
płatniczy. Wielka Brytania jako pierw-
sza, zatwierdzając Act for the Resump-
tion of Cash Payments, w 1821 roku, 
zagwarantowała pokrycie papierowego 
funta określoną ilością złota. W ślad 
za nią poszły zjednoczone Niemcy, 
Francja oraz kraje skandynawskie. Do 
końca XIX wieku 60 państw wprowa-
dziło standard złota, stabilizując tym 
samym system walutowy na świecie 
– od 1880 do 1914 roku kurs między 
dolarem a funtem szterlingiem nie od-
chylał się o więcej niż 3 centy od kursu 
parytetowego. Taki stan rzeczy prze-
trwał do wybuchu I wojny światowej. 
Wzrost wydatków wojennych zmusił 
państwa do nadmiernego druku pienią-
dza, co w konsekwencji doprowadziło 
do porzucenia parytetu. W latach 20. 
XX wieku zarówno Wielka Brytania, 

Niemcy jak i Francja powróciły  
do gold standardu. Nie trwało to jednak 
długo. Światowy kryzys gospodarczy, 
który wybuchł w 1929 roku, a następnie 
II wojna światowa, skutecznie stanęły 
na przeszkodzie jakiejkolwiek stabili-
zacji systemu walutowego. Dopiero kon-
ferencja w Bretton Woods w 1944 roku 
przyniosła nowe rozwiązania. Utwo-
rzono Międzynarodowy Fundusz Walu-
towy, którego członkowie zobowiązani 
byli do ustanowienia parytetu własnej 

waluty w relacji do 
dolara, wymie-
nialnego na zło-
to w stosunku 
35 USD za un-
cję trojańską 
(31,1035 g).  
Schyłek 

systemu dewizowo - złote-
go przypadł na prezyden-
turę Richarda Nixona. Po 
dwukrotnej dewaluacji 
dolara, Stany Zjedno-
czone w 1973 roku defi-
nitywnie wstrzymały 
jego wymienialność 
na złoto. Obecny sys-
tem wielodewizowy 
opiera się przede 
wszystkim na dru-
giej poprawce 

do statutu MFW wprowadzonej w 1978 
roku, która zdemonetyzowała złoto – 
od tego momentu nie może ono pełnić 
funkcji denominatora walut.

W POSzUKIWANIU zWOLENNI-
KóW I KONtEStAtORóW
Niewątpliwie jednymi z najbardziej za-
gorzałych przeciwników „pustego pie-
niądza” są przedstawiciele austriackiej 
szkoły ekonomii. Daleko im jednak do 

Światowy kryzys gospodarczy, który wybuchł 
w 1929 roku, a następnie II wojna światowa 
skutecznie stanęły na przeszkodzie jakiejkol-
wiek stabilizacji systemu walutowego.

gold standard
„Wróćmy do prawdziwego standardu złota!” Tymi słowami amerykański publi-
cysta ekonomiczny James Grant zaapelował do zgromadzonych w Edynburgu 
na LXIV dorocznej konferencji CFA Institute. O ile postulat, mówiąc eufemi-
stycznie, nosi znamiona niepopularności to jednak warto się nad nim na dłuższą  

chwilę pochylić.
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kruszcu np. koszykiem towarów. Hay-
ek w książce Indywidualizm i prządek 
ekonomiczny peroruje jednak: „złoto 
stało się w przeszłości jedyną substan-
cją, na której w praktyce dało się oprzeć 
standard międzynarodowy, głównie ze 
względu na irracjonalny lecz nie mniej 
realny czynnik 
prestiżu […], 
który spowodo-
wał, że stało się 
ono uniwersal-
nie akceptowal-
ne bardziej niż 
każdy inny towar”. Standard złota ma 
również swoich zwolenników w świe-
cie biznesu, polityki oraz mediów. Od 
dawna w jego obronie staje amerykań-
ski kongresmen z ramienia partii repu-
blikańskiej - Ron Paul. Zaciekle atakuje 
on Bena Bernanke za politykę „ilościo-
wego luzowania”. Paul jest zwolenni-
kiem likwidacji Rezerwy Federalnej, 
co wyraził w książce End the FED. To 
jego partyjny kolega jako gubernator 

Utah ustanowił precedens, podpisując 
wspomniany na początku Utah Legal 
Tender Act. Kolejnymi stanami bio-
rącymi pod uwagę podobne rozwią-

zanie są: Minnesota, Idaho oraz 
Georgia. Najbliżej wprowadzenia 
zmian, mających zwalczyć wady 

pieniądza fiducjarnego wydaje 
się być jednak inny kraj. Mek-

syk, bo o nim mowa, rozwa-
ża wprowadzenie Libertada 
– srebrnej waluty o wadze 

jednej uncji. Projekt znaj-
duje się obecnie w mek-
sykańskim kongre-

sie. Także na Starym 
Kontynencie słychać 
głosy zwolenników 

standardu. Bez 
wątpienia najważ-

niejszym z nich 
jest postulat  

Szwajcarskiej Partii Ludowej, najlicz-
niejszej w tamtejszym parlamencie. 
Apeluje ona o dyskusję nad wprowadze-
niem waluty paralelnej - złotego franka. 
Miałaby ona funkcjonować w obiegu 
równolegle z frankiem „papierowym”.
Pod koniec 2010 roku, szeroką dyskusję 

po publikacji w Financial Times, wzbu-
dził szef Banku Światowego Robert Zo-
ellick. Przekonywał w swym artykule 
o potrzebie następcy Bretton Woods II, 
powstałego de facto w 1971 roku, oraz 
określenia złota jako wspólnego punktu 
odniesienia dla oczekiwań inf lacyjnych, 
deflacyjnych, a także przyszłej wartości 
walut. O ile adherentów złotego paryte-
tu nie sposób przeoczyć, o tyle przeciw-
nicy, pomimo swej liczebności, nie są aż 
tak zauważalni. W styczniu bieżącego 
roku odbyło się niezwykle interesują-
ce badanie przeprowadzone przez IGM 
Economic Experts Panel. Czterdziestu 
ekonomistów z najznamienitszych ame-
rykańskich uczelni (m. in. Harvard, Yale, 
Stanford, Ptrinceton) zostało zapyta-
nych: „Jeśli Stany Zjednoczone zamienią 
obecną dyskrecjonalną politykę, określa-
jąc wartość dolara daną ilością uncji zło-
ta, to osiągnięta przez to stabilizacja cen 
oraz rezultaty związane z zatrudnieniem 
okażą się lepsze dla przeciętnego Amery-
kanina?”. Wyniki badania nie pozosta-
wiają wątpliwości. Żaden z responden-
tów nie uważa, iż przeciętny Amerykanin 
skorzystał na wprowadzeniu złotego 
standardu w kontekście stabilności cen 
oraz zatrudnienia.

mIERzENIE SIł
Historia pokazuje, iż zmiany inicjują naj-
potężniejsi - Wielka Brytania w XIX wie-
ku czy Stany Zjednoczone w 1944 roku. 
Impuls dany przez stan Utah każe przy-
puszczać, że najwięcej zwolenników gold 
standardu, mających realny wpływ na 
władzę, zgromadziło się właśnie w ojczyź-
nie dolara. Największe nadzieje wiązane 
są z Tea Party, której członków w Kongre-
sie szacuje się na 40 osób.
Czy powrót złotego standardu jest więc 
możliwy? W perspektywie nieskończono-
ści wydaje się to nawet prawdopodobne… 

Adam Bancerz
a.bancerz@gmail.com

idealizowania systemu opartego na 
standardzie złota. Wybitny przedsta-
wiciel ASE, laureat Nagrody Nobla, 
Friedrich August von Hayek stwierdził, 
że pomimo licznych wad – za najwięk-
szą uważając wolne tempo dostosowa-
nia się podaży złota do prawdziwych 
zmian popytu – system ten wydaje się 
najlepszy z możliwych do zrealizowa-
nia. „Austriacy” uważają, że gwaran-
cją stabilności rynku finansowego jest 
między innymi jego bezstronność oraz 
swego rodzaju automatyka działania 
zapewniająca przewidywalność. Banki 
centralne natomiast, skazane są na po-
dejmowanie decyzji wynikających z su-
biektywnych przekonań. Ich działania 
wykazują tendencję do generowania 
nadmiernej inf lacji, traktowanej przez 
wspomniane środowisko jako „wróg pu-
bliczny numer jeden”. Warto zauważyć, 
iż przedstawiciele szkoły austriackiej 
nie upierają się, by za pieniądzem papie-
rowym stało złoto. Zasadniczo dopusz-
czają oni możliwość zastąpienia tego 

O ile adherentów złotego parytetu nie sposób 
przeoczyć, o tyle przeciwnicy, pomimo swej  
liczebności, nie są aż tak zauważalni.
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those caused by contamination. Pure con-
tagion concept has a broader view of the 
problem and enables discovering whether 
the effect has taken place or not. The main 
disadvantage, however, is that its findings 
are never completely convincing for 
everyone, as taking all the funda-
mental transmission mechanisms 
into consideration is hard and 
makes the model complicated. 
Not to mention the practical use 
of this definition – for exam-
ple, enclosing all the trade con-
nections between countries 
within a single analysis is 
simply impossible. 
Strengthening the shock 
transmission between the 
markets can be the result of 
many factors, but the most popu-
lar ones connected with the con-
tagion effect, are the correlated 
information channel and the cross 
- market rebalancing channel. The for-
mer states that contagion has its roots 
in uninformed investors’ 
belief that a shock that 
occurred on one mar-
ket is a consequence of 
a more global problem 
and thus they want to 
save their money from 
corresponding break-
downs on other markets. 
This approach can provide 
a simple explanation 
for contamination be-
tween the economies 
which have very weak 
relations. The latter channel is cre-
ated by investors who invest on 
different markets – if they suffer 
losses on one market, they change the 
portfolio structure on the other markets. 
Even though both of these channels prove 
that financial contagion does not need di-
rect and close economic relations between 
the countries to exist, it is obvious that 
the investors, spotting financial trouble of 

a country, will expect that the same prob-
lems will most probably emerge among 
their closest economic partners.

 
thE NAtURE Of thE CRISIS IN 
thE EUROzONE
The banking system crisis had its roots 
in the US but the situation there was  

The term “financial contagion” is 
a term describing a situation, in 
which an economic shock occur-
ring in one country, spreads like 

a  disease to the other countries in any 
way connected to the “infected” economy. 
There are many different ways in which 
other countries can become contami-
nated and these include both direct and 
indirect ways. 
There are four basic pathways, through 
which countries become contaminated 
with an economic crisis: fundamental - 
based links, financial links, liquidity links 
and investor behavior. The first type of 
links includes all the basic relations, which 
naturally influence the economic situation 
of the parties involved. These include trade 
relations, the monetary policy of each 
country and the so called common shocks 
– for example, the oil prices change. 
There are also many different definitions 
of the contagion effect, but all of them can 
be categorized into two sections. The defi-
nitions of the first category, describe fi-
nancial contagion as a change in strength 
and pace in which shocks spread across 
countries. This approach describes the ef-
fect as the shift contagion. The second cat-
egory contains definitions which connect 
contagion directly to the channel through 
which it spreads, and thus call the effect 
pure contagion. These channels however, 
are not to be confused with the standard 
transmission mechanisms of a financial 
crisis. They are considered every other way 
of strengthening a transmission process in 
excess of these fundamental mechanisms. 
Shift contagion approach has two advan-
tages. The former is that it is easy to spot 
and prove, as it compares the existing situ-
ation to the information gathered in a pe-
riod without any economic turbulence. For 
the same reason, this approach offers an 
easy way to measure the strength of this 
effect. On the other hand, this definition 
cannot prove absence of contagion since it 
doesn’t distinguish changes caused by fun-
damental transmission mechanisms from 

the debt crisis -
 contagion

High correlation between the health of the different economies of the Eurozone 
does not come as a surprise to anyone as close economic cooperation was one of 
the main goals of creating the European Union. Nowadays, however, once the  
countries of the common currency began to have problems, these strong connec-
tions are no longer regarded as an advantage. The vision of a domino effect of the 
falling economies in the nearest future became a serious test of cooperation for  

the EU countries.
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To answer the question why the crisis of the financial 
institutions in Europe has had a longer duration, one 
needs to take a closer look into the structure of this 
branch in Europe and in the US.

basically solved by 2009. Within the EU 
borders, this crisis remained and has been 
weakening the financial institutions ever 
since and experts say that it has shown the 
Unions’ inability to reach an agreement on 
how to react on time. This weakness has 
obviously influenced the credibility of the 
economies of Europe. 
To answer the question why the crisis of 
the financial institutions in Europe has had 
a longer duration, one needs to take a closer 
look into the structure of this branch in Eu-
rope and in the US. The 
banks around Europe are 
usually much bigger than 
in the US in comparison 
to the economies where 
they operate. They are 
also operating in many 
countries and very often 
are interdependent of the 
world of politics in their countries of ori-
gin. All in all, they are too important for 
the financial system to allow them to fail, 
as it happened in the US in several cases. 
This does not only mean spending public 
funds to save private companies, but also 
creates ethically dubious situations and 
moral hazard. There is also a big differ-
ence in the way the markets receive infor-
mation about the condition of the banking 
system – supervisory authorities over-
seeing the banks operating in a country 
usually do not publish any detailed infor-
mation about the actual performance of the  
financial institutions. 

The sovereign-debt crisis began in 
2008 with the collapse of the banking 
system in Iceland and soon spread to 

the countries with a high public debt. The 
sudden increase in the bond yields caused 
countries like Greece or Portugal to have 
serious trouble with lending money on the 
market. That was a very inopportune mo-
ment for another problem to occur, since 
the economies were weakened by the trou-
bles of the financial system. The situation 
got even worse when the newly elected gov-
ernment in Greece announced that the pre-
vious authorities were lying about the true 
state of the Greek public finances. As a re-

sult, Greece lost its credibility and had to 
call for the EU help. At the same time, the 
deteriorating liquidity of the bonds issued 
by some of the Eurozone countries could 
severely hit some of the major banks in Eu-
rope and aggravate the banking crisis in all 
the other Member States. Thus the present 
situation of the economy in the Eurozone is 
a result of mutual interaction between the 
banking and debt crises. 
Putting aside the political causes of the 
EUs’ inability to come to a decision, the 
weakness and inactivity of European in-
stitutions has done its share in deteriorat-
ing the credibility of the Eurozone. It has 
become obvious that the EU structures 
lack strong leadership, as even the Com-
mission is too dependent on the Member 
States and does not have sufficient author-
ity to overcome the conflict of interest be-
tween the European Union as a whole and 
individual beneficiaries. There are many 

voices stating that increasing the ECBs’ 
competence and granting it the right 

to bail out Member States could 
heal the economies of Europe, 

but the truth is that giv-
i ng t he c ent ra l 
bank this author-
ity would present 
a moral hazard to 

the EMU countries 
and most probably re-

sult in hyperinflation in 
the future. Since neither 

the EMU countries nor the 
EU institutions were able to 

forge any effective tool on an 
international level, the temporary 

solutions introduced to their econo-
mies were not able to seize the conta-

gion effect. The developing problems 
of the financial sector weakened even 

the top banking institutions in the Euro-
zone and once the Greek economy began 
to collapse, Member States had no other 

choice than to help in restoring its credibili-
ty, so that their own financial systems could 
keep their heads above water. This was also 
a signal for creating an institution which 
could bail out an EMU country if it fell into  
financial trouble.

CAN thE EUROPEAN CENtR AL 
BANK RESCUE thE EUROzONE?
Nowadays, many experts believe that the 
ECB is the only institution that can actu-
ally deal with the debt crisis. Those in fa-

vor of increasing the ECB’s 
activeness on the markets 
say that it should be grant-
ed the ability to issue bonds 
and use the money thus col-
lected to repurchase the 
“toxic” debt of some of the 
EU Member States. This 
would mean that the Euro-

pean Countries would be granted the right 
to take unlimited credit from a common 
lender of last resort. There is no doubt that 
if the ECB agreed to take this responsibil-
ity, it would calm down the investors, at 
least in the short term. However, the au-
thorities of the EU central bank strongly 
oppose becoming a lender to the Member 
States. Is this refusal an attempt to dodge 
the heavy responsibility or just a way to 
avoid overstepping the competence the ECB 
was granted in the first place? 
It appears that the law is on the side of the 
ECBs’ authorities. To begin with, becoming 
a lender of last resort would violate the sta-
tus of the bank itself, as well as the Treaty 
on the Functioning of the European Union. 
Both of them forbid the Central Bank to 
lend any money to a Member State or to buy 
a State’s bonds. 
Although there is no law preventing the 
ECB from supporting the economic policy 
of the EU Member States, the main respon-
sibility of this institution is keeping the in-
flation in the Eurozone below 2%. Putting 
emphasis on a goal other than that it was 
basically created for, could harm the price in-
dexes around Europe and tarnish the ECB’s 
reputation. Furthermore, according to the 
quantity theory of money, the amount of 
money that would have to be printed in 
order to manage the debt of the Eurozone, 
could even end up causing hyperinflation.
Setting the legislative arguments aside, 
forcing the ECB to become a lender of last 
resort, would result in a morally hazard-
ous situation. The temptation for Mem-
ber States to undertake risky investments 
would be far greater, if they were assured 
that the ECB would save their economy, if 
things went wrong. To sum up, forcing the 
ECB to buy out the debt of the Eurozone is 
not an option, since the long term outcomes 
could be more dangerous to the Euro econ-
omies than the existing crisis along with its  
contagion effect.
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PROSPECtS fOR A RESOLUtION
There is no doubt that stopping the conta-
gion effect will require firm resolutions and 
close cooperation between the countries of 
the EMU. For the European Union to re-
gain the reputation of a strong, modern and 
flexible organization will require serious 
structural changes, which will assure the 
financial world that its internal cooperation 
will be much greater in the future. In order 
to make certain that close cooperation will 
in fact act in favor of all the Member States 
and thus will be a part of the EUs’ policy 
even during critical situations, the Unions’ 
participating states need to contribute to 
the further integration of their banking and 
fiscal policies. 
Until now, the European Union has man-
aged to establish temporary mechanisms 
to secure the financial liquidity of its mem-
bers – known as the European Financial 
Stability Facility (EFSF). The EFSF has 
equipped with a lending capacity of 440 
billion euro and it can grant the Member 
States financial supports in form of loans 
or credit lines, if a country proves that it 
needs help and presents the Commission 
and the IMF with a reliable adjustment 
program. This facility, along with the IMF 
and the European Financial Stabili-
zation Mechanism (EFSM), ensures 
the credibility of the eurozone bonds 
with a 780 billion euro guarantee, 
which in the future will be replaced 
with a permanent institution called 
the European Stability Mechanism. 
Except for these temporary protec-
tion, the EU has also established spe-
cialized authorities to improve the 
supervision over the financial sectors of 
the national economies. This new system 
consists of the European Banking Author-
ity (EBA), the European Securities and 
Markets Authority (ESMA), the European 
Insurance and Occupational Pension Au-
thority (EIOPA), and European Systemic 
Risk Board. 
Overcoming the combination of the bank-
ing and debt crisis will demand more than 
just a temporary solutions and better su-
pervision, once the weaknesses of the Eu-
ropean Union have been revealed. Before 
trusting the European economy once again, 
the investors will want to see how the Un-
ion plans to repair those faults. At the na-
tional level, this will mean lowering the 
public debt and restructuring the financial 
system as well as the fiscal policy for great-
er cooperation. On the European level, it 
will require establishing a unified operat-
ing framework that will have to be imple-
mented to increase the integration inside 
the monetary union. 
In terms of a definite solution to the struc-
tural weakness of the European Union, 
some stipulate the necessity to grant 
the European Council the right to block  

a nation’s financial decision if it is found 
to harm the economies of the other states 
of the Eurozone. In the long run, those in 
favor of that solution, want to create an or-
ganisation with the authority to take over 
the economic policy of a country if it fails to 
rebuild its position. This institution would 
also have the right to represent the Euro-
zone on an international level and to punish 
a country if its policy violated some of the 
financial arrangements of the EMU. As for 
the banking policy, changes in legislation 
need to be made, so as to increase the in-
tegrity of this sector. The EBA’s competence 
should also be increased to an extent which 
would allow it to supervise and punish the 
financial institutions directly. There are 
also plans of enforcing laws which would 

prevent governmental interference in fu-
sions and takeovers of the banks originat-
ing from their countries. In order to assure 
the credibility of the EMU participants, 
there are propositions of granting the EFSF 
the authority to lend money from the ECB 
and thus allow the Member States to bor-
row money on a lower interest rate once 
they fall into trouble. However, one of the 
most ground - breaking and controversial 
topics on healing the economies of Europe 
are the Eurobonds. Some experts say, that 
erasing the contagion effect between the 
Member States can be achieved by creating 
a common debt instrument with the high-
est possible credit rating, as they would be 
guaranteed by all EMU participants. Issu-
ing the Eurobonds would basically satisfy 
the need of a completely risk - free form of 
investment among the markets and greatly 
lower the cost of a public debt among coun-
tries having trouble with credibility. The 
most debatable aspects of this solution are 

the way that the common bonds should be 
established so as to avoid moral hazard and 
persuading the Member States to transfer 
their right to manage their debt to an Eu-
ropean Institution. Avoiding moral haz-
ard could be achieved by providing limits 
to the issuance of the common debt and 
forcing the Member States to issue their 
own, more expensive national bonds if they 
would have greater financial needs. Issuing 
the Eurobonds with the collective support 
of all the EMU participants is a far greater 
challenge and will be a more time - con-
suming process.

CONCLUSIONS
The sovereign debt and banking crisis have 
uncovered the weakness of the Europe-
an Union in terms of the authority of its 
institutions as well as internal coopera-
tion. Financial contagion, a natural conse-

quence of the loss of the investors’ trust, 
has started a chain reaction among the 
Member States with high public debt, 

reducing their credit rating and depriv-
ing them of the ability to loan money at 

a reasonable interest rate. This can be seen 
as a punishment for the Eurozone for its in-
ability to cooperate and establish an effec-
tive tool to discipline their public debts and 
help their economies recover from a crisis. 
Despite the claims to the contrary, the ECB 
cannot provide a solution to the fading 
credit rating of the public debt of some of 
the Member States. Bailing out the EMU 

participants would not only be a viola-
tion of the laws founding the central 
bank of the Eurozone, but it could also 

create a way greater threat to the Euro-
pean economies than the problems it would 
be supposed to deal with. 
The standard crisis transmission chan-
nels are an inherent part of any economic 
relations between different countries and 
its strength will grow along with the inte-
gration process. However, the contagion 
effect can be limited within the Monetary 
Union and the key to achieving that is close 
cooperation, which will bring back the Eu-
ropean Union its credibility. This coopera-
tion will require centralization of the fiscal 
policies and extended supervision over the 
financial sector of the Eurozone, but what 
is more important, it will require extending 
the authority of the European Institutions, 
so as to assure the investors as well as the 
Member States that their policies will ben-
efit the European Union as a whole and not 
just its strongest participants.
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Tabela 1. dysproporcje finansowe chin i indii

chiny indie

pKb 3, 1 bln dolarów 1 bln dolarów

bezpośrednie inwestycje 
zagraniczne 80 mld dolarów 20 mld dolarów

rezerwy walutowe 1, 4 bln dolarów 220 mld dolarów

budżet ochronny 45 mld dolarów 22, 3 mld dolarów

Źródło: Opracowanie własne autora

latach w Indiach włożono wiele wysił-
ku w kształcenie, wśród kobiet w wieku  
15 - 24 lat, wyraźnie poprawiła się umiejęt-
ność czytania i pisania, ale i tak piśmien-
ność w tej grupie wynosi nieco ponad 80%, 
podczas gdy w Chinach - 99%. W Indiach 
połowa dzieci jest niedożywiona i to je-
den z największych problemów tego kraju. 
W Chinach tego typu kłopotów prawie nie 
ma. Zaledwie 66% indyjskich dzieci jest 
szczepionych przeciwko błonicy, krztuś-
cowi i tężcowi, w Chinach szczepionkę tę 
otrzymuje 97% dzieci. Kraje dzielą również 
znaczne dysproporcje finansowe (tabela 1). 
Powyższe różnice, choć biją po oczach, 
nie oznaczają jednak, że Indie pozosta-
ną mocarstwem bez wpływu – wręcz 
przeciwnie. Są demokracją, mają więc 
możliwość moralnego wpływu na 
państwa regionu – mają „soft 
powers”.

PRODUKCJA 
vS. USłUgI
Indie to kraj specja-
lizujący się w out-
sourcingu usług 
i głównie z tego 
względu prede-
stynowany jest 
do odgr y wa-
nia znaczącej 
roli w między-
narodowych 
stosunkach. 

Ponadto, Indie to kraj 
wiedzy. Od lat świado-

mie inwestujący w naukę 
i szkolnictwo, zwłaszcza kie-

runki techniczne. Każdego roku 
uczelnie opuszczają tysiące fachow-

ców z rozmaitych dziedzin nowych 
technologii. Są oni poniekąd wizytów-

ką tamtejszego szkolnictwa, przyciągając 
licznych inwestorów w dziedzinie IT. Indie 
dysponują ogromnym potencjałem twór-
czym. Najwięksi informatyczni potenta-
ci (Google, Microsoft, IBM) uruchomili 
swoje ośrodki badawcze i aktywnie zdo-
bywają najzdolniejszych studentów. Indie 
są również krajem anglojęzycznym, opóź-
nienie Chin w kwestii językowej wynosi 
jakieś 10 lat. Gospodarka Indii jest moc-
niej zrównoważona niż chińska i odbiega 
modelem od większości gospodarek azja-
tyckich, które są uzależnione od eksportu 
i zagranicznych inwestycji. Gospodarkę 
napędza przede wszystkim spożycie we-
wnętrzne – 65% PKB, gdy w Chinach wy-
nosi 42% PKB. Oznacza to, że zmiany m.in. 
załamanie koniunktury, nie będą miały tak 
dużego wpływu na tempo wzrostu gospo-
darczego w Indiach jak w Chinach. Nie-
stety, Indie zajmują wciąż dalekie miejsce 
według wskaźnika rozwoju społecznego, 
który określa poziom życia. Zajmują zale-
dwie 126 pozycję, gdy Polska znajduje się 

Chiny są drugą co do wielkości go-
spodarką światową zaraz po USA, 
zaś Indie po Japonii – czwartą. 
Ekspansja tych krajów uznawa-

na jest za kluczowy punkt w rozwoju go-
spodarki globalnej, zwłaszcza w ostatnich 
latach, gdy państwa sąsiednich kontynen-
tów zmagają się z kryzysem i nierzadko 
z masową bezsilnością. Ekonomiści pro-
gnozują, że w perspektywie nadchodzą-
cych dekad dane ekonomiczne wybranych 
terenów Azji wciąż będą prezentowały sil-
ną tendencję wzrostową. W chwili obecnej 
wahania te oscylują na poziomie 8 - 10% 
PKB rocznie (dla porównania reszta świata 
osiąga ledwie 3%). Jeżeli ta średnia zosta-
nie zachowana przyjmuje się, że co osiem 
lat wielkość tych gospodarek będzie się po-
dwajać. Spornym dywagacjom poddawa-
ny jest jedynie fakt, które z państw stanie  
się mocarstwem? 
 
WIELKOŚĆ LICzB
Gdybyśmy mieli porównywać jedynie 
wzrost gospodarczy, dowodzenie przej-
mują oczywiście Chiny ze wskaźnikiem 
dwuprocentowo wyższym. Jednak trak-
towanie kompilacyjne w tym przypadku, 
bez uwzględnienia innych wytycznych tj. 
edukacja, opieka zdrowotna czy oczekiwa-
na długość życia, mija się z poprawnością. 
I właśnie ta ostatnia w Chinach wynosi 
73,5 roku, w Indiach 64,4. Współczyn-
nik śmiertelności niemowląt wynosi 50 na 
1000 w Indiach, w porównaniu z zaledwie 
17 na 1000 w Chinach. Dziecko chodzi do 
szkoły średnio 4,4 roku w Indiach i 7,5 roku 
w Chinach. Analfabetyzm chiński dotyka 
jedynie 6%. społeczeństwa, w Indiach - tyl-
ko 74% potrafi czytać i pisać. W ostatnich  

chińsKi tygrys czy indyJsKi słoń?
Dwie najstarsze cywilizacje, najludniejsze potęgi, wzbudzający ciekawość kultur 
sojusznicy i ekonomiczni oponenci bez zahamowań zdobywający gospodarcze 
rankingi. Tak prezentuje się plenarny obraz przedstawiający azjatyckich rywali,  
którzy stali się przedmiotem zainteresowań znacznej populacji całego globu.  

Czy pozycja Chińskiego Tygrysa może być zagrożona Indyjskim Słoniem? 

warto wiedzieć26 | Deal kwiecień 2012



0

10000

20000

30000

40000

50000

2050 r.2025 r.2005 r.

IndieWłochyFrancjaWlk. BrytaniaChinyNiemcyJaponiaUSA

Wykres 1. Prognozowany wzrost PKB w krajach G6 i w Indiach do 2050 roku (mld USD)

Źródło: The Goldman Sachs

na 37 miejscu. I prawdopodobnie głów-
nie z uwagi na aspekty społeczne, mimo 
ogromnych atutów kraju rozpędzającego 
się Słonia, o rywalu mówi się już zdecydo-
wanie mniej skromnie. 
Chiny są krajem liczącym ponad 1,3 mld 
mieszkańców, co czyni je tym samym naj-
większym zbiorowiskiem konsumentów. 
Są także ogromnym placem budowy przy-
ciągającym zagranicznych inwestorów. Do 

niedawna, a właściwie 
stereotypowo i dziś, 
chińska gospodarka 
kojarzyła się z tani-
mi, słabymi jakościo-

wo wyrobami, których 
symbolem stała się ety-
kietka „made in China” 
i określenie „chińszczy-
zna”. Branżami chiński-
mi określano tekstylia, 
zabawki, obuwie czy 
produkcję rowerów. 
Dynamiczna zmiana 
tej sytuacji i jakościo-

wa poprawa spo-
wodowa ła, 

że kraj  
 

zagraża czołowym światowym producen-
tom, bijąc je na głowę cenami, które wyni-
kają z bardzo niskich kosztów produkcji. 
Listę „chińskich branż” powiększają 
dziś przedmioty gospodarstwa domowe-
go (lodówki, kuchenki mikrofalowe, kli-
matyzacja, wyroby audio - wideo), sprzęt 
komputerowy, a także złożone urządzenia 
wielkogabarytowe jak np. statki. W kolej-
ce do wprowadzenia na tę listę czekają 

usługi kosmiczne, najnowszej generacji 
podzespoły i układy elektroniczne, 

specjalistyczna aparatura. Chiny 
są krajem silnie produkcyjnym, 

kształcą rocznie 300 tys. inży-
nierów - to więcej niż wszyst-

kie kraje europejskie 
ł ąc z n ie .  W i z ja 

połączenia chińskiego hardware z indyj-
skim software w jeden potężny blok eko-
nomiczny – Chindie – mogłaby stać się 
bezkonkurencyjną przeszkodą dla państw 
rankingowych (m.in. USA). Obejmując 1/3 
ludności całego świata stanowiłyby eko-
nomiczną dominację w nowym międzyna-
rodowym systemie XXI wieku. Pomijając 
sporne konflikty jakie od lat trwają między 
państwami, Chiny już liczą na korzyści 
płynące z rozwoju Indii. Przedstawiciel Be-
ijing Software przyznał, że jego kraj przo-
duje w obszarze sprzętu i infrastruktury, 
ale to Indie są światowym liderem w dzie-
dzinie oprogramowania. Dlatego też chiń-
ski przemysł programistyczny mocno liczy 
na bliższą współpracę z firmami indyjski-
mi. Czy metaforyczna koalicja tych dwóch 
państw stworzy tandem nie do pokonania? 
Czy też Chińczycy i Hindusi zaczną ostro 
rywalizować o prymat w Azji? Jak na razie 
słychać pogardliwe uwłaczania – „ciemna 
masa”, Trzeci Świat, Chiny znają swoją po-
tęgę i niektórzy twierdzą, że nigdy się nią 
nie podzielą.

A CO z PERSPEKtyWAmI POzO-
StAłyCh WIODąCyCh gOSPO-
DARCzO PAńStW? 
Przy dotychczasowych tendencjach roz-
wojowych w 2020 roku Chiny, Indie i USA 
będą łącznie generowały ponad 50% glo-
balnego wzrostu gospodarczego. Siła mo-
carnych krajów będzie rosła z roku na rok. 
A gdzie Japonia? I gdzie rozwijająca skrzy-
dła Brazylia?
Jedno jest pewne – będzie to najbardziej 
pasjonujący wyścig XXI wieku!

Anna Kempka
anna.kempka@euromail.home.pl
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Realizacja przelewów krajowych 
rozpoczyna się na poziomie 
poszczególnych banków na-
stępnie dane dot. tychże prze-

lewów są wysyłane i przetwarzane przez 
system rozliczeniowy w warunkach pol-
skich reprezentowany przez Krajową  
Izbę Rozliczeniową.
Przez system rozliczeniowy (ang. clearing 
system) rozumiemy pewne porozumienie 
pomiędzy uczestnikami rozliczeń, umożli-
wiając im wymianę dokumentów. Systemy 
rozliczeniowe prowadzone przez KIR S.A. 
służą również do obliczenia wzajemnych 
należności i zobowiązań poszczególnych 
uczestników tego systemu wraz z mechani-
zmem gwarancji rozrachunku. Natomiast 
należności i zobowiązania wynikające  
z tych rozliczeń regulowane są w ramach 
systemu rozrachunkowego prowadzonego 
przez Narodowy Bank Polski.

RODzAJE SyStEmóW ROzLICzE-
NIOWyCh W RAmACh KIR
Polski sektor bankowy korzysta z różnych 
systemów rozliczeniowych a wybór właści-
wego systemu zależy głównie od rodzaju 
zleconego przelewu.
W ramach realizacji przelewów krajowych 
banki korzystają z systemu ELIXIR, który 
umożliwia wymianę uznaniowych i ob-
ciążeniowych instrumentów płatniczych 
oraz innych komunikatów służących do 
przekazywania informacji oraz realizacji 
reklamacji i kontroli. Dla celów realiza-
cji przelewów w walucie euro zarówno na 
rynku krajowym jak i międzynarodowym 
stosuje się system EuroELIXIR. System zo-
stał oddany do użytku w 2005 roku, a po-
czątkowo obsługiwał wyłącznie płatności 
wymieniane pomiędzy uczestnikami Izby. 
Następnie system został dostosowany do 
standardów Jednolitego Obszaru Płatności 

w Euro (Single Euro Payments Area - SEPA) 
i udostępniony uczestnikom pierwszego pa-
neuropejskiego instrumentu płatniczego. 
Z tego systemu korzystają wiodące banki 
polskiego systemu płatniczego, które dzięki 
połączeniu systemu EuroELIXIR z wiodą-
cymi izbami Europy wymieniają komuni-
katy płatnicze ze wszystkimi bankami Jed-
nolitego Obszaru Płatności w Euro. 
Niewątpliwymi zaletami systemu Euro-
ELIXIR jest to iż transakcje płatnicze 
są rozliczane w sposób szybki a zarazem 
bezpieczny a każdy przelew najpóźniej w 
kolejnym dniu roboczym trafia do odbior-
cy. Możliwość korzystania z SEPA przy-
czyniło się również do obniżenia kosztów  
takich przelewów. 

Czym JESt SWIft
Przelewy międzynarodowe realizuje się  
w większości przy użyciu systemu łączno-
ści bankowej SWIFT. S.W.I.F.T. SCRL (ang. 
Society for Worldwide Interbank Finan-
cial Telecommunication Limited Liability 
Cooperative Society) to międzynarodowa 
organizacja, której właścicielami są insty-
tucje finansowe, dostarczająca bezpieczne 
i standaryzowane usługi w zakresie prze-
syłania komunikatów finansowych pomię-
dzy bankami i innymi podmiotami. Dla 

przelewy banKowe - czyli JaK 
pieniądze wędruJą po Świecie

Wielu z nas - konsumentów wykonuje co miesiąc szereg przelewów bankowych,  
głównie krajowych, czasami również zagranicznych np. płacąc za aukcje internetowe.  
W sektorze przedsiębiorstw dzieje się podobnie, jednakże na znacznie większą  
skalę. Zlecając przelew w banku nie zastanawiamy się jak technicznie taki prze-
lew będzie wykonywany. Czasami warto jednak zagłębić się w temat z „czystej”  
ciekawości lub ze względów merytorycznych jako, że wiadomości takie mogą się 

przydać na ścieżce kariery zawodowej.
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ułatwienia i przyspieszenia dokonywania 
transakcji w systemie SWIFT wiele danych 
jest standaryzowanych zgodnie z normami 
europejskimi do takich danych zaliczany:
• IBAN - International Bank Account Num-
ber– międzynarodowy standard numeracji 
kont bankowych. IBAN składa się z dwuli-
terowego kodu kraju po którym następują 
dwie cyfry sprawdzające (suma kontrolna), 
i do trzydziestu znaków alfanumerycznych 
(liter lub cyfr) określających numer rachun-
ku (BBAN). Decyzja o długości tego bloku 
należy do poszczególnych krajów, z tym, że 
dany kraj musi posiadać jedną, określoną 
długość. W BBAN musi się zawierać unika-
towy kod identyfikujący bank, o określonej 
długości i określonym miejscu, w którym 
się on rozpoczyna. Jego pozycja i długość 
również zależy od danego kraju. Np. w Pol-
sce obowiązuje następujący format:
PL11 2222 2222 3333 3333 3333 3333 
Tj. kod kraju, pierwsze 2 cyfry to cyfry 
kontrolne następnych 8 cyfr to identy-
fikator banku - oddziału, ostatnie 16 to  
numer rachunku.
• BIC (swift code) - (ang. Business Identi-
fier Code) - to kod instytucji finansowej lub 
niefinansowej nadawany przez organizację 
SWIFT, służący głównie do jej identyfi-
kacji przy bezgotówkowych transakcjach 
międzynarodowych. Składa się z 8 lub 11 
znaków gdzie pierwsze cztery znaki defi-
niują bank, kolejne dwa kraj, kolejne dwa 
to znaki techniczne, opcjonalne 3 ostatnie 
znaki odpowiadają za konkretny oddział 
lub departament banku.
Np. BPKOPLPP, CHASUS33
• Opłaty za przelewy zagraniczne – ban-
ki na całym świecie używają tych samych 
oznaczeń dot. opłat bankowych za przelewy 
zagraniczne. Jest to istotne z uwagi na to, 
iż jeden przelew może być wysyłany za po-
średnictwem nawet kilku banków na całym 
świecie i każdy z nich ma prawo do pobra-
nia opłat za realizację przelewu. Posługuje-
my się następującymi oznaczeniami:
OUR – wszystkie koszty pokry wa  
zleceniodawca przelewu, 
SHA - koszty są podzielone pomiędzy zlece-
niodawcę a odbiorcę przelewu (część kosz-
tów zostanie pobrana z kwoty przelewu), 

BEN - wszystkie koszty pokrywa odbiorca 
przelewu (wszystkie koszty zostaną pobra-
ne z kwoty przelewu).
Warto również podkreślić iż banki wysyła-
jąc przelewy zagraniczne korzystają z usług 
innych banków tj. banków pośredniczących 
i banków korespondentów przy pomocy 
których przekazują komunikaty SWIFT  
i środki pieniężne do banku odbiorcy.
Z pewnością nikt z nas już nie uważa, iż na-
sze pieniądze wędrują po kraju lub nawet po 
świecie w papierowych kopertach zaadre-
sowanych do odbiorcy. Jednak zapoznanie 
się z techniczna stroną realizacji przelewów 
może być zaskakujące. Generalnie sektor 
bankowy w tej dziedzinie możemy porów-
nać do sprawnie funkcjonującej maszyny,  
a standaryzacja procesów w ramach sekto-
ra bankowego z pewnością przyczynia się 
do zachowania wysokiej jakości świadczo-
nych usług i sprawnego funkcjonowania 
całego sektora bankowego na świecie.
W przypadku przelewów zagranicznych 
zleceniodawcy powinni zwracać szczegól-
ną uwagę na poprawność danych odbiorcy. 
Wszelkie nieścisłości mogą spowodować 
nie zaksięgowanie przelewu na rachunku 
odbiorcy, a w następstwie zwrot środków do 
nadawcy przelewu bądź rozpoczęcie proce-
dury reklamacyjnej. Taka procedura pole-
ga na wystosowaniu, przez bank odbiorcy 
do banku zleceniodawcy, specjalnego ko-
munikatu SWIFT, w którym informuje iż 
określone dane odbiorcy przelewu są nie-
poprawne i prosi o ich skorygowanie. Jeże-
li zleceniodawca dostarczy właściwe dane 
przelew zostanie zrealizowany. Wszelkie 
czynności związane z reklamacjami prze-
lewów zagranicznych tj. korekta danych 
odbiorcy, prośba o zwrot przelewu, prośba 

o potwierdzenie zaksięgowania przele-
wu, banki dokonują przy użyciu systemu 
SWIFT. Warto zwrócić uwagę, że procedu-
ry reklamacyjne znacznie wydłużają czas 
realizacji zlecenia, a także podwyższają 
koszty przelewu nawet o kilkaset złotych.

CzAS REALIzACJI PRzELEWU
Zlecając przelew bankowy spotkamy się 
z pojęciem „data waluty”, które oznacza 
datę kiedy przelew zostanie zaksięgowany 
na rachunku odbiorcy.
Czas realizacji przelewów krajowych jest 
dość krótki i wynosi od jednego do dwóch 
dni roboczych i zależy głównie od tego kie-
dy Klient zleci przelew. W każdym banku 
obowiązują stałe godziny wysyłania i od-
bierania komunikatów z systemu ELIXIR, 
a informacje dotyczące tychże sesji wy-
chodzących i przychodzących są dostępne 
na wielu stronach internetowych. Chcąc 
wiedzieć czy wysyłany przez nas przelew 
trafi do odbiorcy jeszcze w dniu dzisiejszym 
musimy sprawdzić godziny sesji wychodzą-
cych w naszym banku i sesji przychodzą-
cych w banku odbiorcy. 
Realizacja przelewu zagranicznego jest 
dłuższa i zabiera najczęściej dwa dni ro-
bocze. W niektórych bankach możliwe jest 
zlecenie przelewu zagranicznego z datą 
waluty na kolejny dzień roboczy jednakże 
koszt takiego przelewu jest znacznie wyż-
szy niż przelewu standardowego.

Paulina Kisiel
paulinakisiel00@gmail.com

Recenzent:
dr Rafał Wolski
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o kilku podstawowych zasadach, zwięk-
szających jego atrakcyjność:
1. Profil powinien być kompletny. Uzupeł-
nijmy wszystkie jego zakładki mogące za-
interesować przeszłego pracodawcę. Jeśli 
nie posiadamy doświadczenia zawodowe-
go sensu stricte, wpiszmy swoje osiągnię-
cia, zaangażowanie w projekty studenckie, 
działalność w kołach naukowych itp.
2. Dane powinny być aktualne. Uzupeł-
niajmy swój profil na bieżąco.
3. Warto posiadać sieć kontaktów. Dzię-
ki niej stajemy się bardziej wiarygodni. 
Przez sieć kontaktów łatwiej dotrzeć do  
nas rekruterom.
4. Nie budujmy fałszywego wizerunku.
5. Zadbajmy o odpowiednie zdjęcie profi-
lowe, które będzie adekwatne do naszego 
profilu zawodowego. Nie zamieszczaj-
my zdjęć z prywatnych imprez, wakacji 
w Egipcie itp.

6. Zadbajmy o kulturę języka, komentu-
jąc różne wydarzenia na forach.
Korzystając z portali ogólnych np.  
Facebook, pamiętajmy o tym, że re-

kruterzy też tam zaglądają. 
Warto zastanowić się nad swoim 
wizerunkiem, który tam kreujemy. 
Każdy portal społecznościowy po-

siada możliwości zarządzania 
prywatnością. Dobrze jest 
zastanowić się, czy wszyst-
ko chcemy pokazać i w jaki 
sposób. Należy pamiętać, 

że to co publikujemy, jakie za-
mieszczamy zdjęcia i komentarze, 

jakim językiem się posługujemy, świad-
czy o nas. Warto więc zadbać o kontrolę 
swojego profilu.
Krąży opinia, że jeśli czegoś nie ma 
w Google, to znaczy, że to nie istnieje. Są 
rekruterzy, którzy „googlują” kandyda-
tów przed zaproszeniem ich na rozmowę 
kwalifikacyjną. Weryfikują informacje 
zawarte na wszystkich portalach spo-
łecznościowych, jeśli profile nie posiada-
ją zabezpieczeń prywatności, a kandyda-
ci zamieszczają tam niepoważne treści, 
kontrowersyjne zdjęcia lub wulgarne 
wypowiedzi, będą odrzucani bez wzglę-
du na ich kompetencje, doświadczenie 
czy umiejętności. 
Warto zatem dbać o swój wizerunek 
w sieci.

Magdalena Mazur
magdalena.mazur80@wp.pl

się na ocenę pod tym właśnie kątem. Za-
rządzając swoim profilem, miejmy na uwa-
dze jego autentyczność. Nie warto na siłę 
zamieszczać „dobrze wyglądających” in-
formacji, gdyż w przypadku bezpośrednie-
go spotkania ze specjalistą ds. rekrutacji, 
łatwo zostaniemy zdemaskowani. Zapre-
zentujmy się tacy, jakimi jesteśmy, pa-
miętając o tym, żeby wszystkie informacje 
o nas, a także nasze aktywności były prze-
myślane. Wpływa to na nasz wizerunek 
i może zwiększyć lub zmniejszyć szanse na 
potencjalną ofertę pracy. Czasami rekrute-
rów interesują osobiste strony kandydatów 
- blogi, które piszą, a także 

 

wydarzenia, w których biorą udział. 
Informacje te niewątpliwie uzupełniają 
dokumenty aplikacyjne (CV, list motywa-
cyjny) oraz mogą być jednym z wątków 
rozmowy kwalifikacyjnej.
Posiadając profil na społecznościowym 
portalu biznesowym, nie traktujmy go jako 
portal ogólny (Facebook, Nasza Klasa). Nie 
mieszajmy informacji prywatnych z za-
wodowymi. Dotyczy to również (a może 
przede wszystkim) zdjęć. Jeśli decydujemy 
się na posiadanie profilu biznesowego, za-
dbajmy również o to, żeby zamieścić w nim 
odpowiednie zdjęcie. Tworząc swój profil 
na portalach biznesowych, pamiętajmy 

W  2009 roku w USA Career 
Builder przeprowadził bada-
nia, które pokazały, że ponad 
45% pracodawców sprawdza 

potencjalnych kandydatów w popularnych 
serwisach społecznościowych. Większość 
z nich (35%) odrzuca kandydatury tylko 
na bazie informacji tam umieszczonych. 
Wpływ na selekcję negatywną mogą mieć 
niekonwencjonalne zdjęcia, niskie umie-
jętności językowe lub negatywne wypo-
wiedzi o poprzednim/obecnym praco-
dawcy i współpracownikach. To badania 
amerykańskie, jednak w Polsce dzieje się 
podobnie. W dobie Internetu rekruterzy 
i headhunterzy coraz częściej zbierają in-
formacje o kandydatach, obserwując ich 
aktywność w serwisach społecznościo-
wych. Wszystko się zmienia, więc 
procesy rekrutacyjne również mu-
siały dopasować się do wymogów 
rynku. Coraz częściej stosowana 
jest metoda direct search, która 
umożliwia bezpośrednie do-
tarcie do konkretnych kan-
dydatów, posiadających 
oczekiwane kompetencje, 
wykształcenie i doświad-
czenie. W celu znalezienia kon-
kretnych umiejętności, rekru-
terzy korzystają m.in. z portali 
społecznościowych. W większości 
obiektem ich zainteresowania są 
portale biznesowe, jak Goldenline, 
Profeo czy LinkedIn, czasami jed-
nak, dla pełnego obrazu kandyda-
ta, specjaliści zaglądają również 
na Facebook. Profil na portalu spo-
łecznościowym pozwala rekrutero-
wi bardziej kompleksowo spojrzeć 
na kandydata, poznać jego sposób 
myślenia, grupy, do których należy 
itp. Szeroki obraz kandydata pozwala na 
lepsze przygotowanie się do rozmowy re-
krutacyjnej. Głównym atutem posiadania 
profilu na portalach społecznościowych 
jest fakt, że kandydat daje się odnaleźć. 
Aktywne zarządzanie swoim wizerunkiem 
w sieci zwiększa szanse na zaproszenie do 
procesu rekrutacyjnego bez konieczności 
odpowiadania na ogłoszenia. 
Nigdy nie wiadomo, co dla rekrutera bę-
dzie istotne i na co zwróci uwagę, prze-
glądając profil potencjalnego kandyda-
ta. Warto w związku z tym pamiętać, że 
umieszczając swoje zdjęcia, komentarze, 
informacje o sobie w Internecie, narażamy 

JaK cię widzą taK cię reKrutuJą
W jaki sposób nasza obecność na portalach społecznościowych determinuje nasze 
szanse na znalezienie atrakcyjnej oferty pracy? W jaki sposób budować swój wizeru-
nek w sieci, aby być atrakcyjnym dla pracodawcy? Co robią rekruterzy na portalach 

społecznościowych?
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uczestnikiem PPE. Wystarczy zgłosić się 
do banku, domu maklerskiego, towarzy-
stwa funduszy inwestycyjnych, powszech-
nego towarzystwa emerytalnego bądź 
zakładu ubezpieczeń na życie, które ma 
w swoim pakiecie sprzedażowym Indywi-
dualne Konto Zabezpieczenia Emerytalne-
go i podpisać umowę.

DL ACzEgO tAK mAłO WIEmy 
O IKzE?
Jak wynika z sondy przeprowadzonej 
wśród 283 osób przez portal ekonomia24.
pl 30% kojarzy tylko nazwę, a 17% nie wie, 
co to jest. Znakomita większość nie jest 
w stanie poprawnie rozwinąć skrótu IKZE 
(wg badania Homo Homini dla Deutsche 

Banku ok. 97,1%). Prawdopodobną przy-
czyną jest stosunkowo niewielki wysiłek 
wkładany w akcję reklamową przez firmy 
sprzedażowe branży finansowej. Co praw-
da MPiPS już prowadzi kampanie dot. sys-
temu emerytalnego, ale jest to działalność 
bardziej informacyjna niż promująca nowy 
produkt na rynku finansowym. Proble-
mem jest również wprowadzenie nowego 
produktu do swojej oferty sprzedażowej 
przez firmy. Do 25 lutego IKZE zostało za-
inicjowane w około 10 instytucjach. Znacz-
nie więcej - ok. 40 deklaruje się, że zrobi to 
w niedalekiej przyszłości. 

DLACzEgO POWStAłO IKzE?
Powszechnie w iadomo, że w 2010 r. 
zmniejszyły się składki odprowadzane 
przez ZUS do Otwartych Funduszy Eme-
rytalnych z 7,3% do 2,3%. Co się zatem 
dzieje z 5%, które pozostają w ZUS-ie? 
Otóż w ramach istniejącego już konta 
emerytalnego, na które jest odprowadza-
ne 12,2% pensji brutto ubezpieczonych, 
zostało otwarte subkonto. Reasumując 
mamy teraz nie jedno, a dwa konta eme-
rytalne w Zakładzie Ubezpieczeń Spo-
łecznych różniące się jedynie sposobem 
waloryzowania. Jest to wynik reform 
wprowadzanych przez obecny rząd Pana 
Donalda Tuska. Miała ona na celu zmniej-
szenie długu publicznego i deficytu sekto-
ra finansów publicznych. Rzeczywistość 
pokazuje jednak, że zmiany nie prowa-
dziły do poprawy sytuacji gospodarczej,
a jedynie do zmiany danych statystycz-
nych i proporcji między długiem jaw-
ny m i  u k r y t y m.  Wprow ad z en ie  na 
rynek Indy widualnego Konta Zabez-
pieczenia Emerytalnego ma być swo-
istą rekompensatą za obniżenie składek 
przekazywanych do OFE. Nasuwa się 
pytanie: czy, aby na pewno ten gest ze 
strony rządu jest dla nas korzystny? 
Dużą pokusą może być ulga odliczana 
od podstaw y opodatkowania w rocz-
nych rozliczeniach PIT. Opodatkowaniu  
natomiast będzie podlegać w y płata 

Z dniem 1 stycznia 2012 roku na 
mocy ustaw y z dnia 25 mar-
ca 2011 r. zostały wprowadzone 
zmiany dotyczące indywidualnych 

kont emerytalnych. Na rynek wszedł nowy, 
dość ciekawy produkt. IKZE – Indywidu-
alne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego 
obok IKE (Indywidualnego Konta Emery-
talnego) oraz PPE (Pracowniczego Progra-
mu Emerytalnego) jest nowym sposobem 
oszczędzania na emeryturę w ramach III 
filaru, a więc inwestycji dobrowolnej. 

KtO I JAK mOżE zAłOżyĆ IKzE?
Z konta IKZE ma prawo skorzystać każ-
dy, kto ukończył 16 rok życia, niezależnie 
od tego czy posiada konto IKE i czy jest 

iKze – rewolucyJne Konto 
emerytalne czy KoleJny produKt 

bez racJi bytu?
Nikogo dziś nie trzeba przekonywać, że za 50 lat możemy nie dostać emerytury.  
Jednak drzemiąca w nas polska mentalność nie wzbudza impulsu do myśle-
nia o przyszłości, potwierdzają to badania CBOS: 87% Polaków NIE odkłada na  

swoją emeryturę!
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Europa ciągle nie może poradzić sobie  
z kryzysem, czego efektem jest wysokie  
bezrobocie wśród młodzieży.

z IKZE. Emeryt Kowalski oszczędzają-
cy na koncie IKZE zapłaci mniej, gdyż 
podatek będzie liczony nie od całości 
uzbieranej i wypłaconej kwoty, lecz od 
wypracowanych zysków. Niewątpliwą ko-
rzyścią jest również to, że w chwili podję-
cia inwestycji wiemy, ile wyniesie wartość 
podatku – 19% od zysku, podczas gdy wy-
sokość podatku dochodowego za kilka-
dziesiąt lat, może wynieść 32%, 18%, jak 
i mieć każdą inną wartość, w zależności 
od zmieniającej się skali podatkowej. 

Czym SIĘ RóżNI OD IKE?
W Indywidualnym Koncie Emerytalnym 
zastosowano inne rozwiązanie podat-
kowe. Nasz Kowalski odkładając pienią-
dze na konto emerytalne, wpłaca środki 
po opodatkowaniu, a wypłata oszczęd-
ności zarówno dla samego emeryta jak 
i osób uprawnionych jest zwolniona 
z podatku dochodowego. De facto sku-
tek jest taki, że na koncie IKZE pracuje 
większa suma pieniędzy i tylko wypra-
cowane zyski są pomniejszane o podatek 
dochodowy. Natomiast na IKE wpłaty są 
mniejsze, ponieważ podlegają opodatko-
waniu podatkiem dochodowym z góry, 
co powoduje, że nasz kapitał inwesty-
cyjny jest mniejszy. Istotna różnica jest 
również między limitami wpłat składek. 
W przypadku IKE określone są one kwo-
towo na dany rok i jest to limit jednolity 
dla wszystkich oszczędzających. Liczba 
wpłat na Indywidualne Konto Zabezpie-
czenia Emerytalnego jest uzależniona 
od podstawy składki na ubezpieczenie 
emerytalne obliczone za poprzedni rok. 
Ustawodawca przewidział odstępstwo od 
tej zasady dla osób o niskich podstawach 
do doprowadzania składki na ubezpiecze-
nia emerytalne, a które chciałyby doko-
nywać większych wpłat na konto IKZE. 
Jak podaje Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej „Osobom tym, w  przypadku, 
gdy kwota odpowiadająca równowartości 
4% podstawy wymiaru składki na ubez-
pieczenie emerytalne, ustalonej dla nich 
za rok poprzedni nie przekracza 4% rów-
nowartości 12 - krotności minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, umożliwiono 
dokonanie w roku kalendarzowym wpłaty 
na IKZE do wysokości 4% równowartości 
12 - krotności minimalnego wynagrodze-
nia za pracę w  poprzednim roku kalen-
darzowym.” IKZE ma jeszcze dwie bardzo 
ważne cechy:
•  Z jed nego konta nie może korz y-
stać małżeństwo – wynika to z braku 
możliwości współdzielenia rachunku. 
Właściciel może jedynie wskazać osobę upo-
sażoną, która dostanie pieniądze w razie  
jego śmierci.
• Nie obowiązuje prawo dziedziczenia. 
W przypadku śmierci oszczędzającego 
i braku uposażonego zgromadzone środ-
ki przechodzą na rzecz Zakładu Ubezpie-
czeń Zdrowotnych.

WyPłAty
Wypłata zgromadzonych środków pie-
niężnych może nastąpić jedynie na wnio-
sek oszczędzającego po osiągnięciu 65 
roku życia. Dodatkow ym warunkiem 
jest dokonywanie spłat przez co najmniej 
5 lat kalendarzowych. W zależności od 
złożonego wniosku wypłata może być 
jednorazowa lub ratalna. Wypłata w ra-
tach musi trwać do minimum 10 lat (wy-
jątkiem jest krótszy okres oszczędzania. 
W takim przypadku wypłata świadcze-
nia jest równa okresowi oszczędzania, 
jednak nie może być krótsza niż 5 lat).

Czy tO SIĘ OPłACA?
Prześledźmy wszystko na przykładzie. 
Załóżmy, że Kowalski zarabia 3 t ys. 
zł. i zdecydował się na założenie IKZE 

w PZU Życie. Roczna suma wpłaconych 
składek wynosi 1440 zł. czyli 4% rocz-
nego w ynagrodzenia. Niezbędna jest 
opłata 5 zł. za ochronę ubezpieczenio-
wą, do tego opłaty alokacyjne zmieniają-
ce się wraz z okresem oszczędzania (od 
4% w pierwszym roku do 1% w 11 roku), 
opłaty z tyt. zarządzania funduszem – 
2% w skali roku, opłata dodatkowa 10% 
w skali roku, przy czym kwota ta nie 
może być niższa niż 50 zł. Ostatecznie 
opłaty roczne wynoszą 125 zł., czyli pra-
wie połowa kwoty jaką zaoszczędzimy 
na uldze podatkowej. Nieco bardziej ko-
rzystne warunki ma Pioneer TFI, ING 
Życie czy KBC TFI. Po 30 latach przy 
założeniu 4,5% stopy zwrotu uzyskamy 
ok. 97 tys. zł. z czego 46 tys. zł. to zysk 
wypracowany. To oczywiście czyste spe-
kulacje, które mogą być brutalnie zdys-
kontowane przez rynek. Pomimo braku 
dużego zainteresowania IKZE, progno-
zy są dość optymistyczne. Instytucje fi-
nansowe szacują, że IKZE w ciągu 5 lat 
założy dwukrotnie więcej Polaków niż 
było to w przypadku IKE. Podsumowu-
jąc, Indywidualne Konto Zabezpiecze-
nia Emerytalnego jest zupełnie nowym 
sposobem oszczędzania na emeryturę, 
tylko czy przyjmie się na polskim ryn-
ku bez szeroko pojętej akcji reklamowej 
i uświadamiania ludzi, że na spokojne 
życie na emeryturze nie ma co liczyć? 
Najbliższe lata zweryfikują rynek pro-
duktów emerytalnych i będzie można 
ocenić rację bytu Indywidualnego Konta 
Zabezpieczenia Emerytalnego.

Łukasz Marchewka
Marchewkalukasz@gmail.com

Recenzent:
dr Rafał Wolski
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In search of funds, U.S. banks increased the 
practice of opening branches abroad, where – 
through certificates of deposit in Eurodollars – 
they were able to offer lenders higher interest 
rates than on the U.S. market.

The market is derived from Euro-
currency – the Eurodollar market, 
which evolved in the late 1950s. 
Eurodollars were dollars invested 

in banks operating outside the U.S., in-
cluding foreign branches of U.S. banks.
Eurodollars are created when the owner 
of a bank deposit in U.S. transfers that 
deposit to a bank established outside the 
U.S.. It does not matter whether it is a U.S. 
citizen or a foreigner. Despite the transfer, 
the total amount of dollar deposits does 
not change. However, the result is creation 
of Eurodollars - money circulating outside 
the U.S., which does not affect the central 
monetary authority of this country. The 
emanating Eurodollars can be the basis for 
further emissions outside, thanks to banks 
granting loans denominated in 
dollars (to private individuals, 
governments and local authori-
ties, other banks).
Bank for International Settle-
ments defines the Eurodollar as 
the dollar „which was obtained 
by a bank located outside of the 
USA and has been directly or af-
ter conversion into another cur-
rency used to lend to a customer 
outside the banking sector, after 
single or repeated transfer from 
bank to bank” 
The essential feature of the Eurodollar 
market (and later, the markets of other 
Euromarkets) is its extraterritorial charac-
ter. It is not bound by the rules governing 
the U.S. financial market, there isn’t also  
a direct link with the economy of the coun-
try where the transaction is conducted 
(although, of course, the place of trading 
carries its own political risks and its own 
regulations). Interest on Eurodollar depos-
its and dollar deposits inside the U.S. may 
therefore be different and the differences 
in interest rates may be large.
The name „Eurodollars” appeared in the 
early 1950s and was derived from the 
word which is the international code used 
by EUROBAN, Paris affiliation of the So-
viet Central Bank - Banque Commerciale 
pour l’Europe du Nord (BCEN). U.S. dol-
lars deposited there were called Eurodol-
lars by dealers. BCEN handled the official 

foreign trade for people’s democracies and 
also helped the communist movement in 
Western Europe. Moreover, at that time, 
many Eastern European countries decid-
ed to move their dollar bills from banks 
in the U.S. to non - US banks in Europe, 
while applying for dollar credit lines in Eu-
rope. This was due to the intensification of 
the Cold War and fear of freezing the U.S.  
dollar deposits that belonged to countries 
of Eastern Europe.
Initially, Eurocurrencies were dollar de-
posits that were kept for safety in Eu-
ropean banks, particularly in Paris and 
London. Away from the U.S. authorities 
(escape from possible confiscation of prop-
erty by the socialist government of the 
United States) U.S. dollars were recognized 

as part of the Cold War, and used, among 
others, to finance the Korean War. 
After the war, the Korean Eurodollar con-
tinued to be used. The impulses to its de-
velopment included:
• The Suez Crisis of 1956. To counteract the 
speculative attacks on the pound sterling 
(United Kingdom took part in the invasion 
of Egypt), the Bank of England introduced 
a ban on lending in sterling to finance the 
foreign trade for non - residents. In re-
sponse, British banks began lending in dol-
lars. At the same time, the United States, 
through the so called. Neutrality Act, froze 
deposits of all the participants of the con-
flict. Despite the suspension of the act after 
a few weeks, a lot of deposits, mainly those 
belonging to Arab countries, were trans-
ferred to the European Eurodollar market. 
This in turn meant that the phenomenon 
spread to dollar investments in London. 
This practice moved into other financial 

markets. Dollar deposits in Western Eu-
rope were not transferred to the American 
money market, but earmarked for lending 
in Europe alone; the increased supply of 
dollars for the European market was ac-
companied by an increase in demand for 
the currency to weaken the position of the 
pound as an international currency;
• Strengthening economies in countries in 
Western Europe, which allowed the res-
toration of external convertibility of their 
currencies in late 1958. Easy conversion of 
currencies, at least for foreigners, encour-
aged placement of dollars in Europe;
• High U.S. balance of payments deficits 
in the late 1950s and early 1960s, which 
meant the outflow of U.S. dollars abroad - 
more and more European banks possessed 

receivables in U.S. dollars;
• The actions of U.S. mon-
etary authorities, which ham-
pered the management tools 
of U.S. banks used in lend-
ing activities in order to stop 
the outflow of capital abroad, 
worsening the deficit prob-
lem. These tools included:
• Interest Equalization Tax 
(IET), adopted in Septem-
ber 1964, which applied to 
the emissions of securities in 

the U.S. by non - residents, starting from 
July 1963. This caused a reduction in the 
effective tax rate of return on these securi-
ties (when purchasing foreign bonds, U.S. 
residents were taxed at a rate of 17.5%; 
later 11.5%), making it difficult for non - 
residents (including foreign branches of 
U.S. companies) to fund its needs on the 
capital market in the USA. As the demand 
for funding partly shifted from the securi-
ties to the banks in the U.S., the IET was 
also applied to the long term bank loans. 
The IET was abolished in 1974 when the 
Nixon administration decided to aban-
don the whole program of capital controls; 
• The program of foreign direct invest-
ment (the Foreign Direct Investment 
Program - FDIP), introduced in 1964 as 
voluntary, and mandatory since 1968. Its 
purpose was to limit foreign investment 
by American companies – it imposed lim-
its on funds that could be transferred to  

euromarKet development
The term Euromarket is understood as the international financial market, whose 
basic segments are: the Eurocurrency market (international money market), the 
Eurocredit market and Eurobond market. The creation and development of Eu-
romarkets has contributed significantly to the liberalization of domestic financial 
markets, which created conditions for increasing their integration and obtaining 

their international character.
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foreign affiliates and the profits that could 
be reinvested abroad;
• A program of voluntary restrictions on 
lending for U.S. financial institutions to 
foreign countries (the Voluntary Foreign 
Credit Restraint Program - VFCR), intro-
duced in 1965.
These measures produced the opposite ef-
fect - increased international demand for 
U.S. companies on the Eurodollar market, 
where funds were offered on much more 
favorable terms than in the U.S., which 
stimulated the development of the Euro-
dollar market (by stimulating the opening 
of foreign branches of U.S. banks);
• Differences in interest rates on short 
term deposits between the U.S. and Lon-
don market, in favor of the British. It was 
the result of the interest rate limits contri-
butions used in the U.S., including inter-
est rates on banks’ certificates of deposit 
(Regulation Q). These differences spurred 
both non - residents and U.S. residents to 
invest their surplus funds in the Eurodol-
lar market. The controlling effect of Regu-
lation Q on the possibility of raising funds 
through U.S. banks manifested itself espe-
cially in the second half of 1960, in a strong 
increase in market interest rates - the level 
was above the maximum permitted by 
Regulation Q for interest rates on deposits. 
In search of funds, U.S. banks increased 
the practice of opening branches abroad, 
where – through certificates of deposit 
in Eurodollars – they were able to offer 
lenders higher interest rates than on the  
U.S. market;
• Since 1974 the Eurocurrency markets 
were credited with a powerful stream of 
petrodollars – the financial surplus from 
oil - exporting countries. As a result of this 
in 1973, the energy crisis occurred, where 
within the period of 4 months, oil prices 
rose nearly fourfold; the Arab countries 
accumulated huge amounts of dollars and 
agreed to their placement in the form of 
short term deposits in European banks.
Deposit lending operations in dollars out-
side the United States gradually extended 
to other currencies. The Eurodollar market 
became the Eurocurrency market.
Founding the Eurocurrency market was 
the largest financial innovation in the 
1960s and 1970s. For the first time in his-
tory, the world economy had a market in 
which transactions could be made beyond 
the regulation instruments of mon-
etary authorities of 

any country - the issuer of currency. This 
market was characterized by a remark-
able rate of growth - in 1965, it was esti-
mated at 11.5 billion dollars, in 1972 - at 
82 billion dollars, in the early 1980s, Eu-
rocurrency denominated 56% of interna-
tional debt. The size of the Eurocurrency 
market in the mid 1990s was estimated 
at 4250 billion. Initially Eurocurrency 
markets served as a source of short term 
loans to finance international trade. Then 
Eurobanks began to trade currencies for 
profit only, and to deal with purely finan-
cial transactions on the wholesale market 
for interbank transactions, not involv-
ing trademarks. Interbank transactions 
started to dominate, so the Eurodollar 
interbank market became the central 
mechanism of free allocation of funds in-
ternationally and the primary source of 
raising funds for banks (by accepting the 
short term deposits offered in this mar-
ket), in turn these funds were used by the 
banks to finance the medium and long 
term loans offered to its customers. This 
phenomenon is known as the mechanism 
of matching funds, and it became the ba-
sis for determining the cost of granting 
loans, which was also based on the cost of 
funds obtained by the bank, especially the 
deposit interest rate offered in London on 
the interbank Eurocurrency market. The 
LIBOR rate was the basis for determining 
interest rates on a range of loans from in-
ternational financial markets.
To sum up, it can be said that the Euro-
currency markets serve two essential  
functions:
• they are the connection between curren-
cy futures markets. Euromarket quota-
tions serve as a point of reference for the 
individual market exchange of national 
currencies;
• they are the mechanism for the alloca-
tion of deposits in the world, free from the 
restrictions of the national central banks. 
This facilitates the emergence of financial 

innovation, both in commercial bank-
ing and investment banking, such as Eu-
robonds and syndicated loans.

thE EUROCREDIt mARKEt 
The Eurocredit market is a market where 
banks offer credit denominated in the 
Eurocurrency. This market developed af-
ter 1973 and its emergence was brought  
about by:
• the need to finance large investment pro-
jects and international trade,
• the oil crisis, which, on the one hand, in-
creased the supply of petrodollars in the 
Euromarket, and on the other hand, in-
creased the demand for loans to finance 
the balance of payment deficits for oil im-
porting countries.
In the first half of the 1970s, Eurocredits 
were granted at fixed interest rates. Their 
low nominal level and high inflation meant 
that the yield rate of Eurocredits was of-
ten negative in real terms, which discour-
aged banks from giving them, despite the 
fact that they had enormous free cash re-
sources due to increased contributions in 
petrodollars. As a result, the banks began 
to include contract clauses with variable 
interest rates, which became obligatory in 
the early 1980s.
The Eurocurrency loans have the following 
characteristics:
• because of their high amounts (often in 
hundreds of millions of dollars) they are 
provided by a consortium of banks, and 
are therefore syndicated loans;
• they are medium term loans (usually five 
- eight years) and therefore they are a so-
lution between short term loans and long  
term Eurocurrency bonds;
• these loans have a relatively rare form 
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foreign bonds. Foreign bonds are debt se-
curities issued by foreigners in the domes-
tic capital market, distributed and guaran-
teed by a consortium of domestic banks. 
Eurobonds are issued in the currency (or  
a number of currencies, or the internation-
al monetary units - SDR) other than the 
currency of the country where the emis-
sion takes place.
The first bonds were issued in 1963, but 
only started to be used on a large scale 
in the 1980s. In view of the limitation of 
loans granted by international banks to 
developing countries, the market agents 
began to look for funds abroad by issuing 
bonds. While still in 1981 Eurobonds were 
issued in the amount of $32 billion net, 
in 1986 the net value of the issue already 

reached 156 billion U.S. dollars. In the sec-
ond half of the 1980s, issue of Eurobonds 
as a form of financing the balance of pay-
ments deficits of developing countries had 
greater significance than the immediate 
conclusion of loan agreements.
After the abolition of the U.S. interest in-
come tax in 1974, the expected loss for the 
Eurobond market in favor of the internal 
capital market did not happen. The Eu-
robond market, although slow, grew and 
was also self - sufficient when it came to 
sources loan funds. Repayment of princi-
pals and percentages became a new source 
of Eurobond issue. In 1999, net emissions 
totaled about $380 billion.

thE ECONOmIC SIgNIfICANCE Of 
EUROmARKEtS
As indicated above, the formation of Eu-
romarkets was largely a function of the 
restrictions applicable to the individual 
national markets. The Euromarket is ex-
traterritorial – it is not subject to national 
laws or under the direct control of nation-
al or international monetary authorities. 

Their establishment created the possibil-
ity for bypassing national boundaries and 
thus created pressure for the removal of 
such limitations, contributing significant-
ly to the liberalization of national finan-
cial systems. Following these processes, 
the different national financial markets 
became more interdependent, acting to-
gether within the structure of a new global 
financial system.
Euromarkets, offering higher revenues 
and lower costs, new transactions and fi-
nancial instruments, have enabled better 
allocation of savings in the world and have 
facilitated the development of world trade, 
they finance balance of payments defi-
cits and long term development projects. 
These markets facilitate the overcoming of 
barriers to development in the world.
In addition to these unmistakable ben-
efits, Euromarkets carry also a number of 
risks for individual countries and for the 
whole international financial system.
Early in its operation, the Eurocurrency 
markets were accused of interfering with 
the market mechanism, speculative at-
tacks on the exchange rates of selected 
currencies, moving across the borders of 
inflationary pressure. „Emerging markets 
of Eurofrancs, Euromarks or other were 
viewed by their critics as a loss of national 
sovereignty in the area of monetary policy. 
The Eurodollars and other Eurocurrencies 
were seen as underhanded actions of the 
Masonic Lodge or the mafia and the pre-
vailing conviction was that this innovation 
will soon cease to exist.
Indeed, the existence of Euromarkets, al-
though on the one hand, it can optimize 
the directions of movement of capital and 
influence in the world as a „swimming 
pool expansion” for short term cash from 
different countries, on the other hand, 
this market can contribute to the occur-
rence or course of strengthening of mon-
etary and financial crises - both of these 
„attributable to” bad macroeconomic 
policy of the borrowing country and, as  
a consequence of the so called domino ef-
fect, which is handling the crisis to other 
countries by „herding” the reactions of the 
international financial capital.
In view of the identified benefits and 
risks associated with operating on Euro-
markets, the cooperation of international 
financial institutions and national au-
thorities in each country have a particular 
importance for their evolution - these ef-
forts are aimed at increasing the transpar-
ency, predictability and therefore facilitat-
ing the operation of these markets.

Michał Zaremba
m.zaremba@ymail.com

of the classical term loan (term loan). 
The increasing competition in the market 
and the search for cheap forms of equity 
have spurred the development of a new 
credit instrument - the NIF (Note Issu-
ance Facility), which has quickly evolved 
into the MOF (Muli - Option Facility). 
As a result of their use, syndicated loans 
have now a generally protective nature, 
acting as a security for long term liquid-
ity of the borrower. The real source of 
funding are short term capital projects, 
obtained periodically by the emission of 
short term bonds (for NIF) or in other 
ways (hence the name MOF), such as short  
term loans obtained by tender. Thus, the 
syndicated loans market is dominated by 
revolving credit, which serves as protec-
tion or guarantee of securities (standby  
lending facility).
In the 1970s, the dominant part of the Eu-
rocredits market included loans for gov-
ernments (or guaranteed by the banks) 
provided both for the developed countries 
and for the financing needs of developing 
countries in balance of payments deficits. 
Since the debt crisis in the early 1980s the 
developing countries couldn’t get credit 
on the Euromarket, as the market was 
strongly affected by the loss of solvency 
of the most heavily indebted countries. 
Since the late 1980s, Eurocredits became 
an important source of financing for buy-
outs and mergers (the so called assisted 
purchase transactions, MBO and LBO), 
during which the basic group of borrowers 
became the international market for large 
corporations. Since 1990, approximately 
1/3 of Eurocredits has been going towards 
refinancing earlier loans.
The development of the Eurocredits can 
be evidenced by the growth in the market 
for syndicated loans, mostly on the organ-
ized Euromarket. In the early 1970s, the 
total of syndicated loan transactions was 
estimated at only $11 billion, in the early 
1980s, it was already about $150 billion, 
and in 1990 at $624 billion, while in 1999, 
at more than $950 billion.

thE EUROBOND mARKEt
The Eurobond market is an international 
capital market, which includes the credit 
transactions in long term bonds, denomi-
nated in foreign currencies. It was created 
after 1963, as a result of the introduction 
of the IET in the USA. The tax was to 
discourage foreign borrowers from issu-
ing bonds in the U.S. capital market. In 
response, market agents began to issue 
bonds in dollars outside the U.S. - because 
none of the internal capital market was 
not able to satisfy the demand for long 
term loans from abroad. English banks 
were the first to issue such bonds through 
the international banking consortia.
Eurobonds must be distinguished from 
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Jeżeli przedsiębiorstwu wiodło sie 
dobrze, dzieci - właściciele najczę-
ściej wychowują się w dostatku 
i mają do wyboru wiele dróg życio-

wych. Natomiast rodzice często utwierdza-
ją w dzieciach przekonanie, że jeśli tylko 
będą miały ochotę, zawsze mogą dołączyć 
do firmy. W efekcie młode pokolenie zaczy-
na traktować rodzinny biznes jako opcję na 
czarną godzinę. Widzieliśmy wiele rodzin-
nych firm, do których członkowie młodego 
pokolenia dołączali dopiero wtedy, gdy ich 
własne biznesy okazywały się niewypałem. 
Potomkowie założycieli często próbują też 
kariery w zupełnie innej dziedzinie, takiej 
jak sport, sztuka czy muzyka, a do firmy 
dołączają jako całkowicie nieprzygotowani 
czterdziestolatkowie. Chociaż nie mają do-
świadczenia, otrzymują wysokie stanowi-
sko, bo firma należy do ich rodziny. Praca 
w przedsiębiorstwie rodzinnym nie po-
winna być ścieżką, która młodemu pokole-
niu po prostu się należy. Jeżeli dzieci chcą 
pracować u rodziców, nie powinny ocze-
kiwać żadnego specjalnego traktowania. 
Obecnie jesteśmy świadkiem powstawania 
kodeksu dobrych praktyk, zgodnie z któ-
rym rodzice przedstawiają dzieciom, które 

pragną dołączyć do firmy, pewne formalne 
wymagania. Przykładowo, muszą one (a) 
skończyć studia – czasami również drugie-
go stopnia, (b) zdobyć kilka lat odpowied-
niego doświadczenia zawodowego w innej 
firmie oraz (c) aplikować na wolne stano-
wiska wraz z innymi kandydatami spoza 
rodziny. W jednej ze znanych nam euro-
pejskich firm członek rodziny ubiegający 
się o pracę musi mieć co najmniej 26 lat, 
posiadać tytuł magistra inżyniera lub ma-
gistra ekonomii, mówić w trzech językach, 
i być po dwóch awansach w ciągu pięciu lat  
w innej firmie. 

fIRmA ROzWIJA SIĘ zByt 
WOLNO, By móC zAPEWNIĆ 
PRACĘ CAłEJ RODzINIE
Rodziny na ogół powiększają się szybciej, 
niż rozwijają się prowadzone przez nie fir-
my. Jeżeli założyciel ma troje dzieci, z któ-
rych każde ma kolejną trójkę, która zawrze 
małżeństwa, w ciągu trzech pokoleń mo-
żemy mieć ponad 25 osób (wliczając w to 
wszystkich partnerów życiowych) pracu-
jących lub pragnących pracować w firmie. 
Tymczasem w wielu przedsiębiorstwach po 
prostu nie ma wystarczająco dużo pracy, 
żeby zatrudnić każdego członka rodziny.

DzIEDzICzENIE SPECJALIzACJI
Jedną z najbardziej zaskakujących pra-

widłowości, jakie zaobserwowaliśmy 
współpracując z rodzinnymi przed-

siębiorstwami, polega na tym, że 
rodzice i dzieci specjalizują się 
w tym samym obszarze biznesu: fi-
nansach, działalności operacyjnej, 

marketingu. Taka tendencja 
może stanowić problem z kil-
ku powodów. Specjalizacja 
rodziny w jednej dziedzinie 
sprawia, że kolejne pokole-
nie menadżerów nie zdoby-
wa szerokiego doświadcze-
nia. Dodatkowo, bezpośredni 

nadzór rodzica często ograni-
cza możliwość szczerej i kon-

struktywnej wymiany spostrze-
żeń i utrudnia przekazywanie 

niezbędnej wiedzy. Wszystkie te czynniki 
mogą przyczynić się do niskiego poziomu 
umiejętności przywódczych w dorastają-
cym pokoleniu. W takiej sytuacji starsi me-
nadżerowie często zbyt długo pozostają na 
swoich stanowiskach, a firma traci swoją 
zdolność dostosowywania się do zmienia-
jących się warunków.

tRADyCJE RODzINNE
Około 34% rodzinnych firm w Stanach 
Zjednoczonych przewiduje, że ich następ-
nym dyrektorem generalnym zostanie ko-
bieta. W Brazylii istnieje obecnie 20 firm 
rodzinnych, które weszły w drugie stulecie 
działalności i są zarządzanie przez czwarte 
lub piąte pokolenie. W Norwegii rodzinny 
biznes dziedziczy najczęściej najstarszy 
syn, chociaż prawo spadkowe nakazujące 
poszanowania równości płci ma już ponad 
150 lat. Włochy mogą poszczycić się naj-
większą liczbą członków światowej organi-
zacji „Les Hénokiens”, która zrzesza firmy 
o co najmniej dwustuletnim stażu, zarzą-
dzane przez rodziny założycielskie. Rodzi-
ny muszą również posiadać znaczną część 
udziałów w firmie. 50 największych ro-
dzinnych firm niemieckich miało wskaźnik 
wzrostu wyższy średnio o 6,8% od 2003 
do 2008 roku niż indeks DAX (niemiecki 
indeks giełdowy). W Japonii działają naj-
starsze na świecie firmy rodzinne – Houshi 
Onsen, tradycyjna karczma, jest obecnie 
zarządzana przez 46. pokolenie rodziny 
założycielskiej. Badanie ujawniło także, że 
większość firm nie ma jasnego wyobrażenia 
o tym, co chcą osiągnąć dzięki obecności 
w mediach społecznościowych ani o tym, 
czego konsumenci od tych mediów ocze-
kują. Po stronie korporacji często panuje 
przekonanie, że użytkownicy serwisów 
społecznościowych przykładają dużą wagę 
do „poczucia więzi”, tymczasem większość 
konsumentów interesują dyskusje i zakupy. 

Raport można pobrać ze strony 
www.bcgperspectives.com 

Nina Hałabuz
The Boston Consulting Group

www.bcg.com

ARTykUł SPONSOROwANy

pułapKi, w Które wpadaJą 
firmy rodzinne

Około 70 proc. rodzinnych firm upada lub zostaje sprzedane zanim druga gene-
racja dojdzie do głosu. Tylko 10% przedsiębiorstw ma szansę przetrwać w rękach 
rodziny do czasu, kiedy trzecie pokolenie będzie mogło wejść do zarządu. W prze-
ciwieństwie do dużych firm, gdzie średnia kadencja dyrektora generalnego trwa  
6 lat, rodzinne przedsiębiorstwa zarządzane są przez te same osoby nawet 20 albo  

i 25 lat. W jakie pułapki najczęściej wpadają rodzinne firmy?
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Zakładając stałe zużycie surowców 
naturalnych na obecnym pozio-
mie, określa się, iż okres eksplo-
atacji zasobów nie przekroczy 200 

lat dla węgla, 150 lat dla gazu i 100 lat dla 
ropy naftowej. Otrzymywanie energii ze 
źródeł odnawialnych staje się więc koniecz-
nością uzasadnioną zarówno ze względów 
ekonomicznych, jak i ekologicznych. Stra-
tegie zrównoważonej energetyki i ich wdra-
żanie są jednym z największych wyzwań 
stojących przed Unią Europejską i Polską. 
Przedstawmy zatem problematykę wy-
korzystania odnawialnych źródeł energii 
w Polsce w kontekście racjonalności dywer-
syfikacji źródeł energii przy jednoczesnej 
efektywności energetycznej.
Stale rozwijający się przemysł, ro-
snące zapotrzebowanie na ener-
gię oraz ograniczone zasoby paliw 
konwencjonalnych powodują 
zmiany w świadomości społe-
czeństwa i wymuszają poszuki-
wania nowych form paliw. Aby 
wspierać rozwój odnawialnych 
źródeł energii stworzono cały sze-
reg regulacji prawnych. Już w re-
zolucji z 1999 r. Sejm RP uznał, że 
„użytkowanie odnawialnych źródeł energii 
umożliwia osiągnięcie korzyści ekologicz-
nych, gospodarczych i społecznych” oraz 
stwierdził, że „wzrost wykorzystywania 
energii ze źródeł odnawialnych powinien 

stać się integralnym elementem zrówno-
ważonego rozwoju państwa”. W 2000 

roku jako element realizacji wspo-
mnianej rezolucji opracowano 

„Strategię Rozwoju Energety-
ki Odnawialnej”. Głównym 
jej celem jest podniesie-
nie udziału odnawialnych  

źródeł energii w bilansie paliwowym do 
poziomu 14% w 2020 roku. Problemem 
naszego kraju nie jest jednak brak możli-
wości zastosowania odnawialnych źródeł 
energii na szeroką skalę, ale ograniczone  
zasoby finansowe.

UWARUNKOWANIA I PRIORytEty 
POLItyKI ENERgEtyCzNEJ UNII 
EUROPEJSKIEJ
Podstawą prawną polityki energetycznej 
UE jest Traktat Ustanawiający Wspólno-
tę Europejską. Budowa wspólnego ryn-
ku realizowana jest przez członków UE  

poprzez harmonizację prawa, jak również 
przez liberalizację rynków energetycznych. 
Perspektywa wyczerpywania się konwen-
cjonalnych źródeł energii trafiła do opi-
nii publicznej w latach siedemdziesiątych 
po kryzysie naftowym. Wówczas to roz-
poczęły się dyskusje dotyczące ogranicze-
nia uzależnienia narodowych gospodarek 
od zewnętrznych dostaw w szczególno-
ści ropy naftowej. Druga połowa XX wie-
ku charakteryzowała się największym,  
przyrostem i globalnym zużyciem energii. 

W tym okresie wykorzystano jej więcej niż 
w całej historii ludzkości. Następnie na nie-
znana dotąd skalę rozpoczęto wydobycie 
i przetwórstwo węgla, ropy, gazu, uranu, 
przy jednoczesnym gwałtownym wzroście 
populacji ludzkiej. Znaczący przyrost licz-
by ludności oraz wzrost energochłonności 
przy postępie technicznym, przyspieszy-
ło eksploatację zasobów energetycznych 
i podniosło jej koszty. Na lata 2007 – 2013 
Komisja Europejska opracowała program 
na rzecz rozwoju sektora energetyki w kra-
jach UE. Jednym z jej kluczowych celów 
jest osiągnięcie w 2020 r. 20% udziału OZE 
w energii elektrycznej, i co najmniej 5,75% 

udziału biopaliw w ogólnym zużyciu 
benzyny i oleju napędowego.

POLItyKA 
ENERgEtyCzNA 
POLSKI
W związku ze zmiana-
mi w gospodarce, zwią-
zanymi ze wstąpieniem 
Polski do UE, przy ję-

ty został dokument: „Po-
lityka energetyczna Polski 

do 2030 r.”. Określono w nim 
główne kierunki rozwoju polskiej 

polityki energetycznej, a także cele szcze-
gółowe, jak na przykład wzrost udziału 
OZE w finalnym zużyciu energii, co naj-
mniej do poziomu 15% w 2010 roku, dalszy 
wzrost tego wskaźnika w latach następ-
nych, oraz osiągnięcie w 2020 roku 10% 
udziału biopaliw w rynku paliw transporto-
wych i zwiększenie wykorzystania biopaliw  
II generacji. Obecnie obowiązuje sys-
tem tzw. zielonych certyfikatów (certyfi-
katy wydawane dla energii wytworzonej 
z OZE, które są prawami majątkowymi i są  

odnaWialne źródła energii
Rozwój gospodarczy pociąga za sobą wzrost zapotrzebowania na energię. Węgiel, 
ropa naftowa i gaz ziemny to dziś główne surowce energetyczne. Ograniczone za-
soby, rosnące ceny oraz dążenie do bezpieczeństwa energetycznego i niezależności 

wymusiły poszukiwanie alternatywnych źródeł energii.
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Wykres 1. Udział energii ze źródeł odnawialnych w finalnym zużyciu energii ogółem

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Energia ze 
źródeł odnawialnych w 2010 r., GUS, Warszawa 2011 r.

w Polsce w Unii Europejskiej

sprzedawane przez wytwórców energii). 
Ministerstwo Gospodarki chce utrzymać 
ten system, ale znieść obowiązek zakupu 
zielonej energii przez sprzedawców prą-
du. Zdaniem ekspertów uderzy to naj-
bardziej w elektrownie wiatrowe. Dotąd 
miały one gwarantowany zbyt (obowią-
zek zakupu) po znanej cenie (średnia cena 
z roku ubiegłego). Zniesienie obowiązku 
zakupu sprawi, że ceny będą musiały spaść, 
a to obniży opłacalność produkcji energii 
z OZE. Spowoduje to również utrudnienia 
w dostępnie do źródeł finansowania, gdyż 
banki szczegółowo badają opłacalność in-
westycji. Niepewna sytuacja w zakresie 
regulacji prawnych nie przyspiesza inwe-
stycji w OZE. Do 2020 r. mamy obowiązek 
zwiększyć udział zielonej energii do 15%. 
Ciężar inwestycji spoczywa na najwięk-
szych spółkach energetycznych. PGE pla-
nuje w ciągu 9 lat wybudować lub kupić 2 
tys. MW w elektrowniach lądowych i mor-
skich. To więcej niż wszystkie dziś istnie-
jące farmy. Wiatraki chcą również stawiać 
Tauron, Enea i Energa, oraz inne koncerny 
spoza branży. Dla Polski szansą może stać 
się wykorzystanie siły wiatru do produkcji 
energii. Terenami najbardziej uprzywile-
jowanymi do wykorzystania tego rodzaju 

odnawialnego źródła energii to między in-
nymi wybrzeże Morza Bałtyckiego. Farmy 
wiatrowe jako element uzupełniający ener-
getykę mogą powstawać na części nizin 
oraz w Beskidzie. 

PODSUmOWANIE
Wykorzystanie OZE do produkcji energii 
sprzyja rozwojowi gospodarczemu kra-
ju, pozwala zredukować zanieczyszczenie 
środowiska, a także umożliwia racjonal-
ne wykorzystanie pozostałych zasobów 
konwencjonalnych. Należy jed-
nak przy tym zauważyć, 
że choć wiele mówi 
się o konieczno-
ści zwiększenia 
u d z i a ł u  O Z E 
w  b i l a n s a c h 
energetycz-
nych, szczegól-
nie w kontekście 
rosnących cen 
paliw tradycy j-
nych, to nadal pro-
cedur y praw ne oraz 
koszty uruchomienia inwe-
stycji w OZE są znaczącym 
utrudnieniem dla ich rozwoju. 

Jako przykład można podać na gruncie 
prawa krajowego przedłużające się procedu-
ry przyjęcia nowej ustawy o odnawialnych 
źródłach energii. Można przypuszczać, że 
ustawa wejdzie w życie dopiero w przyszłym 
roku, i zwiększa to obawy o opłacalność in-
westowania w zieloną energię. Niepewna 
sytuacja w zakresie regulacji prawnych nie 
przyspiesza inwestycji w OZE. Do 2020 r. 
mamy obowiązek zwiększyć udział zielonej 
energii do 15%. Ciężar inwestycji spoczywa 
na największych spółkach energetycznych. 
PGE planuje w ciągu 9 lat wybudować lub 
kupić 2 tys. MW w elektrowniach lądowych 
i morskich. To więcej niż wszystkie dziś 
istniejące farmy. Wiatraki chcą tez stawiać 
Tauron, Enea i Energa, ale też koncerny 
spoza branży. Bez wątpienia należy stwier-
dzić, że sektor OZE wymaga wsparcia. Nie 
chodzi tu tylko o pomoc finansową, ulgi 
i gwarancje cen, ale również o stabilną sytu-
ację prawną i stałe zasady funkcjonowania. 
Energetyka w Polsce rozwija się zbyt wolno, 
by wypełnić nasze zobowiązania. Rosną-
ce ceny paliw tradycyjnych, a także dota-
cje z funduszy unijnych powodują jednak 
zwiększenie inwestycji w zieloną energię. 
Bez wątpienia sektor OZE to rozwojowa 
branża polskiej gospodarki. Wiele jest jesz-
cze do zrobienia, ale pozytywne aspekty 
działań z pewnością będą zauważalne.

Ewelina Posmyk
posmykewelina@gmail.com
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Według „Informacji kwartal-
nej o sytuacji makroekono-
micznej i stanie finansów 
publicznych” opublikowanej 

w styczniu br., w pierwszych trzech kwar-
tałach 2011 roku, po uwzględnieniu wpły-
wów netto z prywatyzacji w łącznej kwocie 
5,9 mld zł, poszczególne części potrzeb 
pożyczkowych budżetu państwa w Polsce 
rozłożyły się następująco:
• deficyt budżetowy państwa – 21,9 mld zł,
• transfer do Otwartego Funduszu Emery-
talnego – 13,5 mld zł,
• środki na finansowanie budżetu – środki 
europejskie – 4,3 mld zł.
Według tej samej informacji kwartalnej 
wykup długu ukształtował się na poziomie 
107 mld zł, w zakres którego wchodzi dług 
krajowy wynoszący – 101,3 mld zł. oraz za-
graniczny w kwocie – 5,6 mld zł. W prze-
ważającej części finansowanie potrzeb po-
życzkowych odbyło się dzięki sprzedaży 
skarbowych papierów wartościowych na 
rynku krajowym – 100,2 mld zł. Sytuacja 
jaka ukształtowała się na rynkach bazo-
wych wraz z zakończeniem podwyżek stóp 
Narodowego Banku Polskiego spowodo-
wała ustabilizowanie się rentowności 
Skarbowych Papierów Wartościowych na 

rynku krajowym na poziomie 4,5 i 5,9% 
dla zapadalności odpowiednio 1Y - 10Y. 
Według artykułu 3 Ustawy Budżetowej na 
rok 2012 z dnia 2 marca 2012 roku przy-
chody budżetu państwa wynieść mają 
281,7 mld zł, zaś rozchody 242,1 mld zł. 
na koniec roku 2012.
Skład finansów publicznych został określo-
ny także w Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polski. Został temu poświęcony rozdział 
X Konstytucji RP. Na podstawie niego 
ustalony został m.in. sposób gromadzenia 
i wydatkowania środków finansów na cele 
publiczne (art. 216 ust. 1). 
Najważniejszą instytucją sprawującą kon-
trolę nad finansami publicznymi, a zara-
zem jedyną wymienioną w Konstytucji jest 
Najwyższa Izba Kontroli – będąca zgodnie 
z art. 202 – „naczelnym organem kontro-
li państwowej, podlegająca Sejmowi oraz 
działająca na zasadach kolegialności”.

DEfICyt BUDżEtOWy
Z pojęciami dochodów i wydatków są 
związane kategorie deficytu i nadwyż-
ki budżetowej. Częścią deficytu bu-
dżetowego jest dług publiczny, który 
ukazuje skumulowaną wartość defi-
cytu budżetowego z lat poprzednich. 

„Ujemną różnicę między dochodami  
publicznymi, a wydatkami publicznymi, 
ustaloną dla okresu rozliczeniowego 
nazywamy deficytem sektora finansów 
publicznych”. Na podstawie tej definicji 
można stwierdzić, że deficyt budżetowy 
to inaczej nadwyżka wydatków budżetu 
państwa (sektora finansów publicznych) 
nad jego dochodami w danym roku. 
Limit deficytu budżetowego od maja 
2004 roku, kiedy to Polska wstąpiła do 
Unii Europejskiej, wyznacza jedna z re-
guł fiskalnych uwzględnionych w Trakta-
cie z Maastricht, która mówi, że „deficyt 
w poszczególnych krajach członkowskich 
nie może przekroczyć 3% PKB”.
Wykres 1. przedstawia jak kształtował 
się deficyt budżetowy w Polsce w latach 
2005 – 2010. Na jego podstawie moż-
na zaobserwować, iż od roku 2006 do 
2007 nastąpił pewien spadek w warto-
ści deficytu budżetowego w Polsce oraz 
nieznaczny spadek w roku 2009. Widać 
również, iż w roku 2010 w stosunku do 
roku 2009 widoczny jest wzrost deficy-
tu budżetowego o 20,6 mld zł. Według 
wstępnych szacunków Ministerstwa Fi-
nansów, deficyt budżetowy w 2011 roku 
wyniósł 25 mld zł. Pierwotny projekt 

dług publiczny i deficyt 
budżetowy w polsce

Nieodzownym elementem systemu finansowego gospodarek całego świata są finan-
se publiczne. To właśnie one pozwalają państwom nie tylko gromadzić, ale również 
dzielić zasoby finansowe w celu zaspokojenia potrzeb społeczeństwa i całej gospo-
darki. Najważniejszymi obszarami jakie kształtują finanse publiczne jest deficyt 

budżetowy oraz dług publiczny. 
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Wykres 1. Deficyt budżetowy w Polsce w mld zł. w latach 2005-2010

Źródło: Opracowanie własne na 
podstawie www.dlugpubliczny.org.pl

MF - metodologia krajowa stosowana przez Ministerstwo 
Finansów - według ustawy o finansach publicznych

ESA95 - metodologia stosowana przez Komisję 
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Wykres 2. Dochody i wydatki sektora finansów publicznych w Polsce w latach 2005 - 2010 
według ESA’95

ustawy budżetowej zakładał jego wiel-
kość na poziomie 40,2 mld zł. Różnica 
ta mogła zostać spowodowana m.in.: 
wzrostem gospodarczym kraju oraz  
wyższą inflacją.

DłUg PUBLICzNy   
Według Ustawy z 27 sierpnia 2009 roku 
dług publiczny „oblicza się jako wartość 
nominalną zobowiązań jednostek sektora 
finansów publicznych po wyeliminowa-
niu wzajemnych zobowiązań między jed-
nostkami tego sektora”. Wartość długu 
publicznego nie może przekroczyć 60% 
wartości rocznego produktu krajowego 
brutto. Kontrolę nad tą zasadą sprawuje 
Minister Finansów. Ograniczenia dotyczą-
ce długu publicznego zostały określone, 
także w Konstytucji z 1997 roku w art. 216 
ust. 5, który mówi że: „nie wolno zaciągać 
pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń 
finansowych, w następstwie których pań-
stwowy dług publiczny przekroczy 3/5 war-
tości rocznego produktu krajowego brutto. 
Sposób obliczania wartości rocznego pro-
duktu krajowego brutto oraz państwowego 
długu publicznego określa ustawa”.
W Ustawie o finansach publicznych w art. 
86 zostały ukazane 3 progi ostrożnościowe 
przedstawiające relację długu publicznego 
do produktu krajowego brutto. Pierwszy 
próg określa przypadek, w którym pań-
stwowy dług publiczny jest większy niż 
50% PKB, zaś nie większy niż 55% PKB. 
Drugi próg dotyczy sytuacji kiedy to dług 
publiczny w stosunku do PKB jest większy 
niż 55%, ale mniejszy niż 60%. Ostatni,  
3. próg ostrożnościowy obejmuje przypa-
dek, kiedy to relacja długu publicznego 
do PKB jest równa lub większa niż 60%. 
W roku 2010 wartość długu publicznego 
w stosunku do PKB wynosiła 54,9%, zaś 
deficyt budżetowy w stosunku do PKB wy-
nosił 7,8%. Wstępne szacunki za rok 2011 

mówią, że relacja długu publicznego do 
PKB ukształtowała się na poziomie 54%. 
Można zauważyć, iż od roku 2005 dług pu-
bliczny cały czas rośnie osiągając w grud-
niu 2010 wartość 747,9 mld zł. Spowodowa-
ne może być to m.in. wzrostem stopy życia 
społeczeństwa oraz większymi wydatkami 
przekraczającymi dochody budżetowe. 
Według „Informacji kwartalnej o sytu-
acji makroekonomicznej i stanie finansów 
publicznych” ze stycznia 2012 roku dług 
publiczny wynosi 798,8 mld zł.
Jak już wspomniano deficyt budżetowy 
pojawia się w sytuacji nadwyżki wydat-
ków nad dochodami, kształtowanie się 
tych kategorii ukazuje wykres 2. Przed-
stawia on wydatki i dochody sektora in-
stytucji rządowych i samorządowych 
w Polsce. W latach 2005 - 2010 można 
było zaobserwować tendencję wzrosto-
wą wydatków nad dochodami sektora  

finansów publicznych. Występowanie 
tych różnic w przedstawionych latach po-
woduje wzrost deficytu budżetowego oraz 
długu publicznego, co w rezultacie może 
doprowadzić do niewypłacalności Skarbu  
Państwa i grozi sytuacją jaka miała  
miejsce w Grecji. 
  
KIERUNEK gRECJA?
Analiza wykresów przedstawiających de-
ficyt budżetowy i dług publiczny wskazu-
je na wzrost zadłużenia sektora finansów 
publicznych. Spowodowane może to być 
nie tylko wzrostem w ostatnich latach za-
trudnienia w jednostkach sektora publicz-
nego, światowym kryzysem finansowym, 
ale także niedostosowaniem wysokości 
podatków zapewniających pełne pokrycie 
wydatków. Jeżeli chodzi o ostatni powód 
jest on niekorzystny dla społeczeństwa, 
bowiem zwiększenie podatków w celu zni-
welowania różnicy między dochodami, 
a wydatkami Skarbu Państwa wiąże się ze 
wzrostem kosztów i tak w większości mało 
pokaźnych budżetów domowych Polaków. 
Postępowanie tych trendów może dopro-
wadzić do niewypłacalności Skarbu Pań-
stwa i zapaścią finansów publicznych na 
wzór Grecji (gdzie dług publiczny według 
Eurostatu wyniósł 142,8% PKB), gdzie po-
mimo udzielanej od wielu miesięcy pomo-
cy finansowej ze strony UE w wysokości 
110 mld euro nadal widnieje zagrożenie 
braku wypłacalności. Wydarzenia zacho-
dzące w tym kraju, które wstrząsnęły opi-
nią niemal całego świata powinny być 
przestrogą dla wszystkich państw, w tym 
Polski (dług publiczny za I kwartał 2011 
w przeliczeniu na euro wynosi 174,3 mld).
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