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Grow Further.



Wyróżnij się. Napisz do Deala.
Deal jest jednym z najwięk-

szych magazynów studenckich, od 
ponad 7 lat wydawanym przez SKN 
Inwestor. Zasięg dystrybucji obej-
muje największe miasta w Polsce, 
a partnerami, z którymi współpra-
cujemy są najbardziej prestiżowe 
firmy z sektora finansowego. Dzię-
ki temu, jesteśmy rozpoznawani 
przez ponad dwudziestu najatrak-
cyjniejszych pracodawców nale-
żących do obszarów takich jak: 
doradztwo strategiczne, banko-

wość inwestycyjna, ubezpieczenia, 
domy maklerskie, bankowość de-
taliczna, fundusze inwestycyjne, 
FMCG, BPO, audyt, doradztwo po-
datkowe, fundusze private equity                  
i venture capital. 

Opublikowanie artykułu da Ci 
niepowtarzalną możliwość wzbo-
gacenia swojego CV o kolejną cie-
kawą pozycję. Pamiętaj, że dla 
pracodawców jesteśmy tylko na-
zwiskami na liście kandydatów. To, 
co zrobisz żeby się wyróżnić zależy 

tylko od Ciebie. Napisz do Deala! 
Jeżeli masz ciekawy pomysł na ar-
tykuł wyślij nam propozycję tema-
tu na adres deal@skninwestor.com.

Swoje teksty możecie przesyłać 
przez cały rok.
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Drodzy Czytelnicy, 

mam przyjemność zaprezentować Wam piętnaste już wyda-
nie Magazynu Deal, a wraz z nim kolejne zmiany, dzięki którym 
mamy nadzieję jeszcze pełniej zaspokoić Wasze oczekiwania. 

Wśród przygotowanych dla Was nowości, obok całkowicie 
odświeżonego formatu i layoutu, znajdziecie również niedawno 
powstały fanpage Magazynu Deal. Pozwoli on Wam nie tylko śle-
dzić na bieżąco ważne wydarzenia ze świata gospodarki, ale rów-
nież poznać kulisy powstawania Deala.  

Dzięki lekturze XV wydania dowiecie się, w jaki sposób odpo-
wiadać na kłopotliwe pytania zadawane przez rekruterów, dlaczego 
warto studiować na Harvardzie, co kryje się pod pojęciem fair tra-
de, a także skąd bierze się zjawisko ujemnych stóp procentowych.

Długie godziny pracy, które są wizytówką naszej redakcji, 
potrafią dzielić, ale również łączyć. Powstawaniu obecnego wy-
dania towarzyszyło wiele niespodziewanych wydarzeń i zwrotów 
akcji. Jednak to właśnie ich przezwyciężenie dowiodło, jak wiel-
ką siłę i wartość ma dobrze zgrany zespół, któremu przyświeca 
wspólny cel. Miałem szczęście i przyjemność współpracować 
z trójką wybitnych i inspirujących osób, których wsparcie, bez-
kompromisowość, optymizm i kreatywność, pozwoliły nie tylko 
poczynić kolejne kroki na drodze rozwoju magazynu, ale również 
stworzyły niepowtarzalną redakcyjną atmosferę, za co chciałbym 
im gorąco podziękować.

W imieniu całej redakcji Magazynu Deal pragnę życzyć Wam 
przyjemnej lektury i zachęcić do publikowania na łamach kolej-
nych wydań - Waszego - studenckiego punktu widzenia.

Adam Staniszewski
Redaktor Naczelny

Recenzja artykułów:
dr Rafał Wolski
rwolski@uni.lodz.pl
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PA S JA  J E S T  N A J WA Ż N I E J S Z A ! 
D L ACZE G O? O D POWI E Dź  J E S T 
PROSTA – JEST ONA SIŁĄ, KTóRA W 
POŁĄCZENIU Z UMIEJęTNOŚCIAMI 
POWODUJE, ŻE CZŁOWIEK MOŻE 
O S I ĄG N Ąć  ZN ACZN I E  W I ę CE J 
N I Ż  J E G O  RóWI E Ś N I CY  I  M A                          
TEGO ŚWIADOMOŚć.

Jak to się stało, że rozPoczął Pan na-
ukę na Harvardzie?

Już będąc w liceum chciałem uczyć się za granicą, ale 
mój plan co do wyboru szkoły nie był sprecyzowany. 
Podczas studiowania w Szkole Głównej Handlowej, 
wielu moich kolegów zaczynało pracę w firmach kon-
sultingowych, dzięki czemu mieli możliwość wyjazdu 
na MBA na zagraniczne uczelnie. Właśnie wtedy po-
stanowiłem aplikować do jednej z nich. Po ukończeniu 
studiów i  trzech latach pracy w zawodzie, zabrałem się 
za przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do złoże-
nia wniosków - koniecznością było napisanie eseju oraz 
formularza aplikacyjnego. Dodatkowo musiałem zdać 
test logiczno-matematyczny GMAT i egzamin języko-
wy TOELF. Złożyłem swoje dokumenty na trzy uczel-
nie, otrzymałem pozytywne odpowiedzi ze wszystkich, 
ale zdecydowałem się na Uniwersytet Harvarda. 

dlaczego Po PodJęciu Pracy w usa wró-
cił Pan do kraJu? czy Jest to PoPular-
ne wśród a bsol -
w e n tów uc z el n i 
ligi bluszczoweJ 
(ivy league)? 

W porównaniu do innych 
absolwentów Ligi Bluszczo-
wej pochodzących z Polski, 
w Stanach zostałem na dłuż-
szy czas. Moi koledzy i po-
przednicy szybko wracali do 
kraju, co związane było z ich życiem prywatnym i zawo-
dowym. Planowanie kariery ma charakter długookre-

Michał Panowicz, absolwent programu MBA na Harvard Business School. 
Zdobywał swoje doświadczenie zawodowe w Polsce i USA, w takich firmach 
jak: Microsoft, eBay i Boston Consulting Group. Od 2011 zatrudniony 
w BRE Banku. Obecnie współtwórca strategii projektu nowego mBanku. 
Prowadzi fazę koncepcyjną oraz wdrożenie tego najbardziej innowacyjnego 

projektu na polskim rynku bankowym. 

W CZTERY OCZY  
Z MIChAŁEM PANOWICZEM

sowy, dlatego wyjeżdżając na studia za granicę łatwo 
stracić ważne zawodowo kontakty i trudno jest wrócić 
do środowiska, które zostawiliśmy. Równie istotne są 
sprawy osobiste. Trudno rozstać się z rodziną i przyja-
ciółmi, z życiem, które prowadziliśmy przed wyjazdem. 
Nic dziwnego, że większość absolwentów zagranicznych 
uczelni chce jak najszybciej wrócić do kraju. Osobiście, 
wróciłem do Polski właśnie z takich powodów. Nigdy 
nie traktowałem wyjazdu do Stanów jako emigrację, 
był to dla mnie tylko kolejny etap rozwoju zawodowego 
i poznanie środowiska zupełnie odmiennego od tego, 
którego doświadczyłem w Polsce. 

Jakie są różnice Pomiędzy studiowa-
niem w Polsce i w usa? Jaki Jest Poziom 
Polskiego szkolnictwa wyższego? 

W Stanach Zjednoczonych już na pierwszy rzut oka 
widać bardzo duże zaangażowanie, zarówno kadry na-
ukowej jak i studentów. Znacząca jest ocena pracy aka-
demickiej, zwraca się uwagę na jakość i ilość publika-

cji. Olbrzymia różnica jest 
po stronie amerykańskich 
studentów, których zgodnie 
z tzw. zasadą two way stre-
et, to ambitny profesor mo-
tywuje do nauki. Zupełnie 
inny jest również system 
oceny. Nie ma ocen egzami-
nacyjnych, uczniowie kon-
kurują ze sobą nawzajem, 

a nie z odgórnym standardem. Obca jest kultura ścią-
gania, wszyscy doskonale wiedzą, że za jakiekolwiek 

w czteRy oczy
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próby oszustwa można zostać wy-
rzuconym z uczelni. Dodatkowo 
studenci zdają sobie sprawę z tego, 
ile kosztuje ich edukacja – często 
są to setki tysięcy dolarów, dla-
tego długoletnie spłacanie długu 
zaciągniętego na czesne jest na 
porządku dziennym. Nie wszyscy 
płacą za studia, ale wszyscy znają                   
ich wartość. 
Myślę, że jeśli ktoś chce, to może 
się bardzo dużo nauczyć, ponie-
waż wszystko zależy od nas sa-
mych. Martwi mnie jednak to, jak 
wypadamy w światowych ran-
kingach. Posiadamy świetne wy-
działy, mamy jednostki, które 
osiągają wybitne wyniki, jednak 
w ogólnym rozrachunku wypadamy                          
poniżej aspiracji. 

czy są Jakieś usPrawnie-
nia na Harvardzie, któ-
re wProwadziłby Pan               
do Polski?

Wzorując się na Harvardzie zwięk-
szyłbym rotację stanowisk nauko-
wych, nawet między uczelniami, 
ponieważ wywołuje to pewien 
poziom konkurencji i motywacji. 
Wprowadziłbym również zobiek-
tywizowane parametry oceny pra-
cy naukowej i pracy dydaktycznej. 
Oczywiście nie jest to proste do 
wyliczenia, nie odpowiada temu 
żaden wzór matematyczny, nato-
miast jest to niezbędne do utrzy-
mania stałego standardu na polskich uczelniach. Dru-
gą rzeczą, którą bym wprowadził jest różnorodność. 
Zwiększyłbym odsetek zagranicznych studentów na 
polskich uczelniach, co pozwala spojrzeć na edukację 
i karierę z innej perspektywy, otwiera okno na świat 
i poszerza horyzonty.

Jak w yPadaJą Polscy studenci na 
tle innycH, na uczelniacH takicH                      
Jak Harvard?

Nie widzę żadnej różnicy. Ludzie dzielą się na utalen-
towanych i nieutalentowanych, miłych i mniej miłych, 

w czteRy oczy

niezależnie od tego skąd pochodzą. Na pewno Polacy, 
z punktu widzenia świata są narodem homogenicznym. 
Są relatywnie mniej zróżnicowani i otwarci na odmienne 
religie, kultury, narodowości, języki. 

Jakie korzyści Płyną ze studiowania 
Poza granicami naszego kraJu?

Ogromne! Dla mnie pobyt za granicą, szczególnie 
w takim stymulującym środowisku, jest doskonałą 
okazją, żeby spojrzeć na swój kraj i siebie z zupełnie 
innej perspektywy. Osobiście, wyjazd pozwolił mi 
nabrać dystansu do środowiska, w którym 
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się urodziłem, wychowałem i miałem za zupełnie 
nat ura lne.  To dośw iadczenie zmieni ło mój 
światopogląd, nauczyło tolerancji i zupełnie nowej 
„normalności”. Po powrocie do kraju, po tak długiej 
nieobecności, człowiek może czuć się nieswojo. Jednak 
zdobyte podczas wyjazdu doświadczenia, w zupełności 
rekompensują ten chwilowy dyskomfort.

Jest Pan członkiem Harvard club 
of Poland. Jakie obowiązki i Przy-
wileJe wiążą się z bycia działaczem                           
takieJ organizacJi?

W związku z tym, że jest to stowarzyszenie, członko-
stwo w Harvard Club of Poland ma charakter wolon-
tariatu. Obecnie organizacja zrzesza ponad dwieście 
osób z różnych szkół Harvardu. Ilość naszych obo-
wiązków determinuje poziom zaangażowania, co jest 
naturalne, ponieważ wymagając czegoś od naszych 
podopiecznych musimy dawać dużo od siebie. Tak 
jest w przypadku konkursu „Droga na Harvard”. Za 
przywilej uważam szansę poznania i utrzymywania 
kontaktu z absolwentami tej uczelni. Są to naprawdę 

niezwykli ludzie. Ich życiorysy, wiedza i osiągnięcia 
są równie imponujące, co inspirujące. 

czym Powinni wyróżniać się laureaci 
konkursu „droga na Harvard”?

Uważam, że powinny być to osoby ambitne, które mają 
odwagę i determinację, żeby nad sobą pracować. Takie, 
które chcą być coraz lepsze w tym co robią i robią to z pa-
sją. Oczywiście ważne jest też doświadczenie. Nie ma 
ograniczeń dotyczących kierunku studiów. Dotychczaso-
wi laureaci to bardzo wszechstronni ludzie. Nie brakuje 
wśród nich matematyków, fizyków, ekonomistów i po-
lonistów. Również wiek nie jest przeszkodą do wzięcia 
udziału w programie. Uczestnicy „Drogi na Harvard” 
mogą aplikować na różne stopnie studiów i podjąć naukę 
na jednej z najlepszych uczelni na świecie. 

czy istnieJe Jak aś br anża, w któ-
reJ cHciałby Pan Jeszcze sPróbować                
swoicH sił?

Przez dwa lata byłem asystentem - stażystą profesora Ta-
deusza Szumlicza, przy Katedrze Bezpieczeństwa Spo-
łecznego w SGH, gdzie prowadziłem wykład na temat 
funduszy emerytalnych. Bardzo dobrze wspominam ten 
okres, ponieważ cennym doświadczeniem było dla mnie 
zarówno prowadzenie zajęć jak i obserwowanie, w jaki 
sposób studenci korzystają ze zdobytej, z moją pomocą, 
wiedzy. Chciałbym wrócić do pracy na uczelni. 

Jaką ma Pan radę dla studentów, któ-
r zy wł aśnie rozPoczy naJą swoJą                 
karierę zawodową?

Powiem coś bardzo amerykańskiego – trzeba mieć pasję 
do tego, co się robi i do tego, co chce się robić dalej. Pasja 
jest najważniejsza! Dlaczego? Odpowiedź jest prosta – 
jest ona siłą, która w połączeniu z umiejętnościami po-
woduje, że człowiek może osiągnąć znacznie więcej niż 
jego rówieśnicy i ma tego świadomość. Ważne jest rów-
nież doświadczenie. Nie chodzi o firmy, w których pracu-
jemy, tylko o ludzi, z którymi przebywamy i od których 
się uczymy, a to wiąże się z umiejętnością pracy w zespo-
le. Nieważne, czy jest ona wrodzona czy nabyta. Ważne 
jest to, żeby czerpać możliwie jak najwięcej od ludzi, któ-
rymi się otaczamy i samemu być dla innych inspiracją 
i impulsem do działania.

Rozmawiała
Anna Wosiek

anna.wosiek@skninwestor.com

w czteRy oczy
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M imo że sytuacja na Cyprze od dawna 
była napięta to nikt nie spodziewał się 
tak drastycznej propozycji ze strony 
przywódców strefy euro, EBC i MFW. 

Zakładała ona jednorazowe opodatkowanie kont depo-
nentów cypryjskich banków w wysokości od 6,75% do 
9,9%, w zależności od wysokości posiadanych środków.  
Ta propozycja wywołała obawy o to, czy obywatele innych 
krajów południowej Europy nie zaczną wypłacać pienię-
dzy z banku martwiąc się, czy podobne rozwiązania nie 
zostaną wprowadzone w ich krajach. Zjawisko masowego 
wypłacania depozytów z banków, tzw. bank run, miałoby 
dramatyczne konsekwencje dla europejskiego systemu 
bankowego. Tak nieprzewidywalna i niepomyślna infor-
macja musiała mieć wpływ na rynki finansowe. W okre-
sach, w których negatywny sentyment rządzi na rynku, 
inwestorzy lokują swoje środki w pewnych klasach akty-
wów. Poniżej zostały przedstawione standardowe reakcje 
rynku na zdarzenia losowe. Aktywni inwestorzy, znając 
te reakcje, mogą szybko zająć pozycje, które w krótkim 
czasie pozwolą zarobić niemało pieniędzy. 

trzęsienie ziemi w JaPonii

Wróćmy do 11 marca 2011 r. Tuż przed godziną 
7:00 czasu polskiego świat obiega informacja o trzęsie-

niu ziemi w Japonii. 10 marca kontrakt na najważniej-
szy japoński indeks Nikkei225 zamknął się na poziomie 
10 290 pkt. Tydzień później, w wyniku dramatycznych 
wydarzeń płynących z Kraju Kwitnącej Wiśni, indeks 
był wyceniany na 8 000 pkt. Oznacza to ponad 20-sto 
procentowy spadek w ciągu kilku sesji. Inwestorzy, 
którzy odpowiednio szybko zareagowali na informa-
cję o trzęsieniu ziemi, mogli bez problemu otworzyć 
pozycje przynoszące w konsekwencji kilkanaście pro-
cent zysku. Z pewnością wiele osób tak zrobiło – 16 lat 
wcześniej trzęsienie ziemi w Kobe spowodowało spadek 
indeksu Nikkei o około 8% w ciągu tygodnia. Nie tylko 
inwestorzy śledzący historię rynków mieli podstawy ku 
otworzeniu pozycji krótkich. Trzęsienie ziemi powodu-
je, że drogi są nieprzejezdne, fabryki zniszczone, skle-
py zamknięte. W krótkim terminie oczywiście rodzi to 
negatywne konsekwencje dla przedsiębiorstw, które są 
zmuszone do wstrzymania produkcji lub są niezdolne 
do dostarczenia towarów na półki sklepowe. To wpływa 
na wynik finansowy prawie wszystkich firm z większo-
ści segmentów rynkowych, więc musi przełożyć się na 
spadki całego indeksu. W takiej sytuacji wyjątkiem są 
firmy budowlane, które w niedalekiej przyszłości dostaną 
kontrakty na odbudowę kraju. Tym samym inwestorzy 
mogą z dużym prawdopodobieństwem skuteczno-

Zamach na pieniądze obywateli, trzęsienie ziemi, obniżka ratingu USA czy 
groźba wybuchu konfliktu zbrojnego – decyzje Troiki dotyczące Cypru, 
podjęte w marcu tego roku, przypomniały inwestorom, że zawsze należy być 

przygotowanym na nieprzewidywalne wydarzenia.

STRATEGIE INWESTYCYJNE
 W NIEPEWNYCh CZASACh
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ści zająć dwie zyskowne pozycje. Taka strategia powin-
na sprawdzić się we wszystkich, podobnych w skutkach                                     
katastrofach naturalnych.

world trade center

Zamachy terrorystyczne z 11 września 2001  r. rów-
nież miały wpływ na giełdy. Notowania na Wall Street po-
czątkowo zostały na kilka dni zawieszone. Do 21 września 
indeks Dow Jones spadł do poziomu 8 235,81 pkt., tracąc 
kilkanaście procent od dnia zamachu. Tym razem zniszcze-
nia same w sobie nie były groźne dla gospodarki. Liczył się 
strach i niepewność, które wznieciły te dramatyczne wy-
darzenia. W tego typu sytuacjach, oprócz pozycji krótkich 
na indeks, doświadczony inwestor powinien sprzedawać 
spółki lotnicze, które musiały tracić na wartości w wyniku 
aktów terroru na pokładzie samolotów.

commodities/rynek surowców

Rynek surowcowy również reaguje na nieprzewi-
dywalne zjawiska. Ze względu na to, że zazwyczaj są to 
procesy bardziej długotrwałe niż odpowiedź giełdy na 
wyżej wymienione zdarzenia, zaprezentowane zostaną 
strategie bez wyliczeń procentowych zmian notowań 
instrumentu. Ilekroć w mediach pojawia się temat kon-
fliktu w Zatoce Perskiej – ceny ropy rosną. W ostatnim 
czasie rynek zaczął nieco ignorować takie groźby, gdyż 
sytuacja fundamentalna na rynku czarnego złota nie 
przemawia za wzrostami cen tego surowca (rosnące wy-
dobycie na świecie, historycznie wysokie zapasy w USA). 
Jeszcze bardziej oczywista jest reakcja rynku na zdarze-
nia powodujące zniszczenia upraw pszenicy, kukurydzy 
czy innych „soft commodities”. W takiej sytuacji ceny su-
rowców rolnych gwałtownie rosną. Takie zdarzenia moż-
na częściowo przewidzieć sprawdzając długoterminową 
prognozę pogody na specjalistycznych serwisach. 

obawy o Przyszłość euroPy

W marcu 2013 r. świat ponownie żył wydarzeniami 
z Europy, mimo iż inwestorzy zdawali się zapomnieć na 
kilka miesięcy o problemach gospodarczych Starego Kon-
tynentu. Przez ostatnie dwa lata zdążyliśmy się przyzwy-
czaić do negatywnych informacji płynących ze strefy euro. 
Astronomiczny dług publiczny Grecji, rekordowe bezrobo-
cie w Hiszpanii, obniżka ratingu Włoch – to tylko niektóre 
z systematycznie pojawiających się w mediach tematów. 
Należy pamiętać, że fakty polityczne nadal mogą spowo-
dować zamieszanie na rynkach. Opis wydarzeń z Cypru 
został już przedstawiony, dlatego teraz uwagę skoncentruję 
na reakcjach rynkowych. Na początku inwestor powinien 

zwrócić uwagę na EURUSD, nie tylko dlatego, że jest naj-
popularniejszym finansowym instrumentem świata i jest 
niejako naturalnym „barometrem nastrojów rynkowych”, 
lecz także dlatego, że Cypr wchodzi w skład strefy euro. 
W chwilach obaw dotyczących przyszłości wspólnej walu-
ty naturalną reakcją jest jej wyprzedaż. Tak też się stało. 
Po weekendowej przerwie, w poniedziałek 18 marca kurs 
EURUSD otworzył się około stu punktową luką bessy. Co 
warte podkreślenia, negatywna reakcja może być krótko-
trwała, a rynek może szybko powrócić do punktu wyjścia. 
Podobny scenariusz miał miejsce w tym przypadku – po 
bardzo niskim otwarciu notowania spadły już niewiele, 
a przez większą część dnia odrabiały straty. Dlatego ważna 
jest fundamentalna wycena jakości informacji na rynek, 
nie jest to niestety łatwa sztuka. Równie ciekawe mecha-
nizmy zachodzą na rynku obligacji, który przez wiele lat 
nie był popularnym miejscem spekulacji. Obecnie, dzię-
ki instrumentom pochodnym, rynek papierów dłużnych 
również w krótkim okresie reaguje na tego typu wydarze-
nia. W sytuacji niepokoju inwestorzy natychmiast zaczy-
nają kupować obligacje krajów uważanych za bezpieczne 
i wypłacalne – jak USA czy Niemcy, zaś sprzedają papiery 
krajów, których gospodarka jest w złym stanie – Włochy 
czy Hiszpania. Mechanizm ten zadziałał także tym razem.

W artykule celowo został pominięty rynek złota, 
który również był lub jest uważany za instrument bez-
pieczny – tzw. safe haven. W ostatnim czasie kurs złota 
przestał znacząco reagować na negatywne wydarzenia. 
Jeszcze rok temu niekorzystna informacja powodowała 
gwałtowny wzrost ceny kruszcu, lecz w ostatnim czasie 
złoto znajduje się w ruchu korekcyjnym po długoletniej 
hossie. Długie pozycje wyraźnie nie są preferowane.

Podsumowując, chcąc być inwestorem skutecznym 
w każdych warunkach, należy być gotowym na to, co nie-
przewidywalne. Doświadczony inwestor wie jak radzić 
sobie w każdej sytuacji. Oczywiście każde zdarzenie lo-
sowe jest czymś nowym i niepowtarzalnym, ale warto 
pamiętać, że reakcje rynku na negatywne zdarzenia są 
często analogiczne do tych z przeszłości. Zręczni gracze 
giełdowi w ułamku sekundy potrafią otworzyć właściwy 
wykres i zająć pozycję, która w krótkim czasie przyniesie 
pokaźne zyski. Omówione strategie to oczywiście tylko 
kilka propozycji dla głównych rynków. Jeśli włączyć w to 
wydarzenia w skali mikro, mające wpływ na pojedyncze 
spółki giełdowe, możliwości zarabiania na zdarzeniach 
losowych stają się nieograniczone.

Mateusz Adamkiewicz
mat.adamkiewicz@gmail.com

twoje iNwestycje
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If you are anything like a billionaire probably you 
are sitting in Starbucks (or any other so-called 
stylish place), drinking your frappucino in a new 
pair of Ray-Bans, with the iPhone in your hand. 

As you stare at the latest edition of Forbes, you are just 
bothering yourself about getting on the cover of this 
magazine. While your problems look like this one, rich 
people have to encounter other difficulties. As opposed 
to you, they are probably sitting in a golden yacht, drink-
ing champagne from diamond glasses. While staring at 
a pile of money, they try to figure out how to spend all 
of that excess cash. In the world of wealth and fortune 
there is nothing like senseless overspending.

wHere to find ricH neigHbors?
One of the first problems that comes to mind is: 

“where billionaires should settle down?” The most ex-
pensive proposition is Monaco, millionaires don’t 
even try to buy there as homes run there on average of 
65 000€ per square meter. It is a billionaire’s heaven, 
so you don’t have to worry about poor neighborhoods  
there. Moreover, there is a nearby Formula One circuit 
and casinos at every turn. If you prefer more cosmopoli-
tan area, you will fall in love with Hong Kong. Severn 
Road offers wonderful apartments at the top of a Vic-
toria Hill, with a view of the sleepless city for 60 000€ 
per square meter. There are also many other places like 
Kensington Palace Gardens in London (57 000€ per 
square meter) where you can have as a neighbor prin-
cess Catherine or 5th Avenue in New York (49 000€ per 
square meter). The second proposition is more tempting 
for those who love shopping. When living there, you will 
have all of the most luxurious brands at your fingertip. 
We can’t also forget about Paris, Moscow, St. Moritz, 
Beverly Hills and Antilia… Antilia is the world’s most 
expensive home ($1 billion) situated in South Mumbai, 
built for chairman of Reliance Industries, who is ranked 
by Forbes as the ninth wealthiest person in the world. 
Property has 3 landing areas for helicopters, 6 car parks, 
f loating gardens, theatre and ballroom. Each floor of 
the house is made from different materials to create 

As they say: if you can actually count your money, then you are not a rich 
man. If that sentence is true, how many of us can be considered as rich? 

Probably, not that many... 

WANNA bE A bILLIONAIRE? 

a unique look. There are powder rooms for guests and 
reception areas that lead to a lobby with nine elevators. 
A full-time staff of 600 people take care of the residence. 
Unfortunately, the building is abandoned by its owner. 
The reason why the billionaire and his family left their 
house is that the building fails ancient Indian architec-
tural principles. According to them facing the rising sun 
is extremely important, but Antilia is said to have insuf-
ficient number of windows on its eastern side. Because 
of that, the family refused to move in for fear the home 
will curse them with bad luck. Well if that is still not 
enough, you can always buy your own private island in 
Belize, Fiji, or one of the Hawaiian Islands that founder 
of Oracle bought for $500 million. 

wHere to go wHen you are truly ricH?
Every reputable billionaire, does not spend too 

much time at home. Travelling across the world is defi-
nitely well perceived by others. If you prefer a secure 
suite rather than extravagant one, Hotel President 
Wilson in Geneva with a panoramic views of Lake Ge-
neva and Mount Blanc, is perfect. For only $65 000 per 
night, Royal Penthouse suite offers 12 rooms with a bil-
liard room, library and private fitness center. In order 
to increase the security they provide a private elevator, 
bulletproof windows, armored doors and even bedside 
panic button. For sure, naughty billionaires can’t miss 
Hugh Hefner’s Sky Villa in Las Vegas. You can find there, 
a rotating circular bed, indoor pool with Playboy’s Bunny 
logo, orgy-sized bathtub, bar, poker table and an indoor 
waterfall. Unfortunately, the price ($35 000 per night) 
doesn’t include breakfast and Bunnies. 

convenience, Pleasures and otHers 
Luxurious hotels offer much more than exclusive de-

sign. Unusual and sophisticated services are essential to at-
tract the most prestigious clients. One American hotel offers 
Shaman sessions in a spa center. During a session visitors’ 
health and happiness is improved while bad luck is scared 
away. For spa lovers, there is also the possibility to take all 
treatments with their beloved pet, which will receive 

11

WaRto WIedzIećDeal wiosna 2013



12

Deal wiosna 2013

professional massage, as well. If you want to feel like a child 
for a moment, special employees at a London hotel will read 
your favorite fairy - tales. Hilton hotel in Sao Paulo offers 
sky taxi. If you want to visit city center, but you don’t have 
enough time being stuck in traffic jams, hotel’s helicopters 
will bring you wherever you want. This is not the end of 
luxurious services, while booking one of the Italian hotels, 
staff will ask you about your favorite aromas. They guaran-
tee that clients will always smell the chosen aroma during 
their holidays. Swiss Lindner Hotel offers a cinema spa, 
while American Fitzpatrick Hotel offer rooms with special 
furniture for dolls, for those who travel with kids. 

wealtHy, ricH and classic
Romantic billionaires can show off in a luxurious 

way, as well. A Mexican hotel has a service that provides 
clients with arranging romantic meetings anytime they 
want. So whenever you want to surprise a beloved per-
son, hotel’s staff is willing to help you. For those who 
want to demonstrate more “creativity”, a special first-date 
package for only $34 000 had been prepared. Romantic 
24 - hour escape will begin at your doorstep, where you 
will be picked up by Bentley and taken to the harbor. Be-
fore boarding a luxury yacht that will take you to an exclu-
sive fort, some champagne and appetizers will be served. 
The fort itself is entirely surrounded by the sea, it has three 
private dining rooms, three bars-including a rooftop cham-
pagne bar, wine cellar, library, rooftop hot tub and sauna. 
24 hours seem to be not enough, especially when you have 
so many goods available. You can choose from hot-tube 
bath on the roof top with a masseur on hand, delicious five 
course dinner (local oyster and freshly caught lobster are 
of course available) and relaxing in a super king-size bed 
with Egyptian cotton sheets. On your way back to civili-
zation you will be given a voucher ($500 per person) for 
shopping spree. I bet that after this date not a single will 
say “no” to her man. 

coins in stomacH
When it comes to luxurious food, billionaire’s tongue 

are not that easy to satisfy. While for every one of us, ham-
burger means a bun with beef and some veggies, for those 
who spend money with no regrets a price for a hamburger 
can reach even $300! The reason why Le Burger Extrava-
gant is so expensive is that it contains special kind of Jap-
anese beef, fried on white truffle butter with a pinch of pa-
cific sea salt, cheddar, black truffles and golden caviar. Of 
course we can’t forget about the gold toothpick on the top. 
At the same restaurant a dessert for $25 000 is served. It 

includes a blend of the most expensive cocoas and a gold 
spoon, which you can take home. There are some more 
good news for fans of junk food, the price of the most ex-
clusive hot-dog is slightly lower - $150. For those who de-
spise junk food, sushi might be perfect.  For nearly $2 000 
(five pieces) Philippines restaurant serves sushi wrapped 
in 24 - carat gold leaves, topped with caviar, pearls and 
served with diamonds. Unfortunately, they forgot to men-
tion what kind of fish is used, apparently that’s not what 
sushi is about. 

gold liquid
If you eat in exclusive ways, you have to drink in ex-

clusive ways. $7 500 for a drink sounds true when you 
order 55 year old Macallan whisky with ice from spe-
cial distillery and a bit of passionfruit, all prepared by 
qualified mixologist, served in diamond and gold glass. 
So far, only two drinks have been sold. The price of par-
tying with the stars is much higher. One of the most 
expensive clubs in the world XS – Las Vegas serves a 
drink called “Ono”, which is a composition of champagne 
and cognac. For ladies it is served in champagne glass 
which goes with gold necklace decorated with black pearl 
and diamond. For gentlemen it goes with gold cuff links. 
The price of a single drink comes to $10 000. It’s not 
a surprise since stars such as Justin Timberlake and Par-
is Hilton party there. What is more, in XS club you can 
dance to live music played by world famous DJ’s like Da-
vid Guetta, Eric Prydz, Fedde Le Grand, and Will.I.Am.

wHo is tHe ricHest? 
As we look at all the ridiculously spent billions of 

dollars, we can assume that in fact there are people who 
have problems with counting the amount of money they 
possess. But where is the thin line between being rich 
and being a fool is? Maybe you have crossed this border 
when you start spending $1 500 on a tennis ball can, 
$250 on a carbon fiber toilet seat, $7 600 on a leather, 
gold and silver Monopoly set or $50 000 on a crocodile 
skin umbrella. But there are still more crazy things that 
rich people do with their money. Some extremely rich 
people build emergency rooms in their own homes to 
avoid long lines at hospitals. Others buy a submarines to 
visit the depths of the ocean, or install cash dispenser at 
their house. Finally, you can always throw paper planes 
made out of money. As people say: “That man is the rich-
est whose pleasures are the cheapest.”

Katarzyna Tokarz
kat.tokarz@gmail.com
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Mija 7 lat od momentu, gdy nowojorska Metropolitan Opera zaczęła 
transmitować na żywo spektakle w technologii HD do kin na całym świecie. 
Pomysł na program The Met – Live in HD miał być sposobem na to, żeby 
ożywić i przybliżyć międzynarodowej widowni sztukę operową, uważaną 
za rzecz coraz bardziej niszową i snobistyczną. Chodziło również o to, żeby 

widzowie mogli obcować z operą w najlepszym możliwym wykonaniu. 

JAK SIEć ZMIENIA
 ZASADY GRY?

Już pierwszy pokaz okazał się spektakularnym 
sukcesem – zamiast 3 800 widzów, których 
może pomieścić największa sala operowa świa-
ta, spektakl obejrzało 30 tys. osób w 150 kinach 

w całych Stanach Zjednoczonych. Teraz każde przedsta-
wienie jest transmitowane do 1 700 miejsc w 54 krajach 
świata, w tym Polski, dzięki czemu w Warszawie, Rze-
szowie czy Katowicach możemy zobaczyć najwybitniej-
szych artystów operowych. W tym sezonie będą to m.in. 
Polacy, Mariusz Kwiecień w Napoju miłosnym, oraz Piotr 
Beczała w Rigoletto.

Przedsięwzięcie Metropoli-
tan Opera jest dowodem, jak cy-
frowe technologie mogą zmienić 
zasady gry. Dzięki niemu udało 
się otworzyć sztukę operową dla 
nieosiągalnej nigdy wcześniej wi-
downi i znacząco zwiększyć jej 
opłacalność. Nie wspominając 
o promocji samego Met.

W styczniu na Światowym 
Forum Ekonomicznym w Davos, nasz zespół The Bo-
ston Consulting Group zorganizował spotkanie, 
podczas którego rozmawialiśmy o tym, jak internet 
i technologie cyfrowe zmieniają otaczający nas świat. 
Naszymi gośćmi byli Jimmy Wales – założyciel Wiki-
pedii, Matt Brittin – wiceprezes Google na Środkową 
i Północną Europę, Arianna Huffington – twórczyni 
The Huffington Post, Marc Benioff – założyciel Sales-
force.com oraz Steve Mollenkopf – szef Qualcomm.

O ile Wikipedii i Google nikomu nie trzeba przed-
stawiać, to pozostałe organizacje zasługują na krótką 

prezentację. Huffington Post zrewolucjonizował sztukę 
internetowego rozwoju treści, zaoferował czytelnikom 
dostęp do ogromnych zasobów informacji, stając się jed-
ną z najbardziej wpływowych witryn świata. Stał się też 
inspiracją dla wielu podobnych, lokalnych projektów, 
m.in. polskiego NaTemat.pl. 

Salesforce.com tworzy zaawansowane technologicz-
nie, ale niezwykle przyjazne dla użytkowników aplikacje 
do wsparcia sprzedaży i obsługi klientów, wykorzystują-
ce siłę chmury. Z kolei Qualcomm to specjalista w roz-

wijaniu komunikacji 
bezprzewodowej i tech-
nik satelitarnych, do-
starczając procesory do 
modemów i smartfonów. 
Dzięki takim firmom 
jak Qualcomm w ciągu 
kilku lat miliardy ludzi 
zyskają dostęp do sieci. 
Wszystkie te organiza-
cje zmieniają zasady gry 

w sposób daleko wychodzący poza wirtualny świat. 
 

do JakicH wniosków doProwadziła  
nas nasza dyskusJa?

Internet i technologie cyfrowe napędzają rozwój. 
Jak zauważył Matt Brittin z Google, nawet w kryzysie 
gospodarka internetowa w najbardziej rozwiniętych kra-
jach rośnie w tempie 8 proc. rocznie, a w krajach wscho-
dzących aż 18 proc. – czyli w tempie nieporównywal-
nym z jakimkolwiek innym sektorem. A małe i średnie 
firmy, niezależnie od tego, w której części działa-

INTERNET bURZY SKOSTNIAŁY UKŁAD SIŁ 
POMIęDZY RZĄDAMI I ObYWATELAMI, 
fIRMAMI I KONSUMENTAMI. ZWIęKSZA 
S Ię  ZNACZENIE POJEDYNCZEGO 
CZŁOWIEKA, A CAŁE SPOŁECZEńSTWA 
O D K RY WA JĄ  POT ę G ę  L E Ż ĄCĄ 
W MEDIACh SPOŁECZNOŚCIOWYCh.

oKieM eKspeRta
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ją, dzięki wykorzystaniu sieci rozwijają się od czterech 
do ośmiu razy szybciej w porównaniu z konkurencją,                                        
która pozostaje off-line. 

Czeka nas kolejny skok technologiczny. Zdaniem 
Marca Benioffa, szefa Salesforce.com zdecyduje o tym 
nowa generacja urządzeń mobilnych, przede wszystkim 
coraz w ygodniej-
szych i wielofunk-
cyjnych smartfonów. 
Dzięki nim setki 
milionów ludzi na 
świecie zyska dostęp 
do usług, od któ-
rych wcześniej byli 
całkowicie odcięci 
z przyczyn infra-
strukturalnych. Już 
widzimy to chociaż-
by w krajach rozwi-
jających się, takich 
jak Indie, Kenia, Uganda czy Pakistan, gdzie dzięki telefo-
nom komórkowym rewolucjonizuje się rynek usług finan-
sowych. Dzięki technologiom mobilnym, banki zaczęły 
oferować rozliczenia mobilne, produkty oszczędnościowe 
czy obsługę płatności klientom, do których tradycyjnymi 
kanałami nigdy nie opłacało się im docierać. 

Firmy będą opanowywać sztukę odczytywania 
sygnałów. Komputery, telefony, a nawet samochody, 
generują miliony informacji na temat użytkowników – 
co i kiedy kupują, czym się interesują, kiedy są aktyw-
ni. Niewiele firm potrafi jednak sięgnąć po prawdziwą 
wiedzę, kryjącą się w tej powodzi informacji. Te, które 
to opanowały, zyskują ogromną przewagę konkuren-
cyjną. Marc Benioff pokazał przykład brytyjskiego 
Burberry – dzięki technologii RFID w swoim głównym 
butiku w Londynie pozwala obejrzeć filmy na temat 
wybranych przez klientów ubrań i dodatków. Mogą 
oni zobaczyć, jak płaszcz czy torba zostały wykonane, 
jak prezentowały się na wybiegu i jak będą wyglądać                                         
w połączeniu z innymi ubraniami. 

Rośnie siła obywateli i konsumentów. Internet bu-
rzy skostniały układ sił pomiędzy rządami i obywate-
lami, firmami i konsumentami. Zwiększa się znaczenie 
pojedynczego człowieka, a całe społeczeństwa odkrywa-
ją potęgę leżącą w mediach społecznościowych. Arianna 
Huffington założycielka The Huffington Post, wskazywa-
ła, jak dzięki rosnącemu dostępowi do sieci i spadającym 
kosztom np. aparatów w telefonach komórkowych, ludzie 
na całym świecie mogą relacjonować wydarzenia wokół 

siebie. Przykładów na świecie jest mnóstwo – chociażby 
zamieszki w Iranie, podczas których zdjęcia z demon-
stracji trafiały wprost do sieci, pokazując brutalność 
i przemoc stosowane wobec protestujących. Sieć pozwa-
la opowiedzieć historię w czasie rzeczywistym, omijając 
władze państwowe, które często kontrolują tradycyjne 

media i przepływ informacji. 
Oczywiście, wszyscy mamy 

świadomość, że cyfrowy świat nie jest 
idealny i otwierając ogromne możli-
wości niesie też z sobą wiele zagro-
żeń. BCG wspólnie z World Economic 
Forum prowadzą badania nad proble-
mem równowagi między tym, co pu-
bliczne a co prywatne. Możliwość wy-
korzystania wiedzy o zachowaniach 
klientów to gigantyczny potencjał dla 
biznesu, który jednak budzi uzasad-
nione wątpliwości indywidualnych 
użytkowników. Celem projektu BCG 

i WEF jest opracowanie standardów i zasad wykorzysta-
nia danych osobowych, które mogłyby zostać wdrożone 
przez rządy i przedsiębiorstwa. 

W Davos zgodziliśmy się, co do tego, że technolo-
gia w bezprecedensowy sposób zmienia nasze życie – to 
jak pracujemy, spędzamy wolny czas, zdobywamy infor-
macje, zawieramy przyjaźnie i utrzymujemy kontakty. 
Rewolucjonizuje całe gałęzie gospodarki, a wizjonerzy 
mogą dzięki niej łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej kwe-
stionować status quo i zmieniać otaczającą nas rzeczywi-
stość. Jeśli mogła wprowadzić operę - formę sztuki, któ-
ra zaczęła rozwijać się pod koniec XVI wieku – w nową 
rzeczywistość, to nie ma dla niej rzeczy niemożliwych.

Paul Zwillenberg, 
Martin Kalovec

The Boston Consulting Group

KOMPUTERY, TELEfONY, A NAWET 
S A M O C h O D Y ,  G E N E R U J Ą 
MILIONY INfORMACJI NA TEMAT 
UŻ Y TKOWNIKóW –  CO I  K I EDY 
KUPUJĄ, CZYM SIę INTERESUJĄ, KIEDY 
SĄ AKTYWNI. NIEWIELE fIRM POTRAfI 
JEDNAK SIęGNĄć PO PRAWDZIWĄ 
W I E DZę ,  K RYJĄCĄ  S I ę  W  T E J 
POWODZI INfORMACJI. TE, KTóRE TO 
OPANOWAŁY, ZYSKUJĄ OGROMNĄ 
PRZEWAGę KONKURENCYJNĄ. 

oKieM eKspeRta
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Kilka lat temu nikt nie wiedział skąd wzięły się agencje ratingowe i do 
kogo należą, nie chciano przyjąć do wiadomości, że to prywatne firmy ze 
Stanów Zjednoczonych. Ich opinię na temat rynków finansowych uznano za 
obiektywną i na jej podstawie obracano kwotami rzędu miliardów dolarów. 
Na szczęście teraz to się zmieniło. Artykuł ten przedstawia potęgę i słabości 
agencji ratingowych, jak i cykl zmian stosunku inwestorów indywidualnych 

oraz instytucji finansowych wobec agencji.

WŁADZA AGENCJI RATINGOWYCh

A gencja ratingowa jest osobą prawną, która 
może mieć ogromny wpływ na życie każ-
dego człowieka na świecie poprzez wpływ 
na państwa, ich ekonomię i politykę. Jej 

działalność jest skoncentrowana na wystawianiu odpo-
wiednich ratingów kredytowych dla państw, korporacji, 
banków, obligacji strukturyzowanych i niektórych miast          
np. Philadelphi czy St. Petersburga.  

W segmencie agencji ratingowych można wyróżnić 
tzw. Wielką Trójkę, czyli Standard&Poor’s, Moody’s 
i Fitch Ratings. Swoistą przeciwwagę, ale już nie tak 
znaczącą na rynku międzynarodowym jak wymieniona 
trójka, tworzą Japan Credit Rating Agency i Malaysian 
Rating Corporation.  

Historia agencJi ratingowycH
Pierwsza agencja ratingowa Standard&Poor’s po-

wstała w 1860 roku. Początkowo miała małe znacze-
nie na rynku - oceniała jedynie kondycję finansową 
przewoźników kolejowych w Stanach Zjednoczonych. 
Spotkało się to jednak z zainteresowaniem niektórych 
inwestorów działających w tym segmencie. Jeżeli cho-
dzi o inne agencje, np. Moody’s w latach 20. XX wieku 
przeprowadzał ocenę ratingową niemalże 100% obliga-
cji na rynku amerykańskim.  Do roku 1990 agencje nie 
miały wielkiego znaczenia na rynkach finansowych, po-
nieważ państwa Azji i Europy bazowały na swej reputa-
cji finansowej. Początkowo państwa  i przedsiębiorstwa 
korzystały z pomocy wielkich banków, jednak od mniej 
więcej 20 - 30 lat jedni i drudzy uzyskują pożyczki na 
rynku kapitałowym pomijając banki. Jest to opłacalna 
metoda, ponieważ są w stanie obniżyć koszty pozyski-
wania kredytów. 

Przede wszystkim, aby uzyskać kredyt na rynku ka-
pitałowym należy przedstawić swoją firmę z jak najlep-
szej strony. Inwestorzy są żądni wiedzy - kim jest kredy-
tobiorca, co robi, jaką wiarygodność kredytową posiada 
oraz jakie stwarza ryzyko. Portfel krajów, które oceniały 
agencje ratingowe wciąż się powiększał. Na początku do 
ich grona zaliczały się: Dania, Wielka Brytania, USA, Au-
stralia czy Nowa Zelandia. W roku 1980 banki zaczęły 
prosić agencje o analizy, niestety nie mogły one tego zro-
bić bez oszacowania ratingu państwa. Dlatego też, z roku 
na rok, ilość ocenianych krajów wzrastała. 

uroda ratingu
Uroda ratingu wzięła się stąd, że umożliwia on uję-

cie wielu ważnych informacji w jednym symbolu, który 
jest rozumiany przez wszystkich. Oceny agencji ratingo-
wych, można porównać do tych ze szkół amerykańskich. 
Najwyższa to ”AAA”, a najniższa ”D”. W praktyce, gama 
ocen jest o wiele większa. Można dodać do nich inne zna-
ki, czyli dodatkowe prognozy, które mogą być pozytyw-
ne lub negatywne. Łącznie jest ich około 20 - 30. Mały 
fundusz inwestycyjny, posiadający w swoim portfelu 
wiele papierów dłużnych i obligacji setek krajów, a do 
tego relatywnie małą ilość analityków, bardzo ceni rating 
agencji. Powodem tego jest fakt, iż są one wyspecjalizo-
wane w dziedzinie papierów dłużnych.  Gdy natomiast 
spojrzymy na większych graczy, takich jak choćby Gold-
mann Sachs, nie używają oni tak często ratingów, ponie-
waż mają większą ilość zatrudnionych analityków oraz 
większe zasoby finansowe do prowadzenia swojej dzia-
łalności. Zdecydowanie największą korzyść z działalno-
ści agencji ratingowych odnoszą emitenci papierów dłuż-
nych, gdy opłacą agencję (tutaj kwota zależna jest 
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POPRZEZ WYSTAWIANIE RATINGU 
ZMNIEJSZA S Ię KOSZT ZDObYCIA 
INfORMACJI NA TEMAT DANEGO 
W A L O R U .  S A M E  A G E N C J E 
R A T I N G O W E  P O D K R E Ś L A J Ą , 
Ż E  ź R ó D Ł E M  I C h  S U KC E S U 
JE ST  REPUTACJA .  CZ Y JEDNAK                            
N I E  S T R A C I ŁY  J E J  P E W N E J 
CZęŚCI W TRAKCIE OSTATNIEGO                      
KRYZYSU fINANSOWEGO?

od kwoty, jaką emitent chce uzyskać od inwestorów) są 
w stanie pozbyć się ”długu” w o wiele łatwiejszy sposób.  
Gdy rating danego emitenta był wysoki, znacząco uła-
twiło mu to dostęp do kredytu. Niektóre kraje, takie jak 
Stany Zjednoczone, 
uważają, że ratingi 
są im niepotrzeb-
ne dlatego też nie 
płacą za nie. Jed-
nak agencje chcą 
mieć takie państwa 
w swoich w yce-
nach, więc ustalają 
te ratingi bez opłaty 
od emitenta. 

zasady gry i uczestnicy
Agencje ratingowe na stałe zagościły w sektorze finan-

sowym świata. W statutach instytucji finansowych czy też 
umowach międzybankowych zapisano konieczność podej-
mowania decyzji inwestycyjnych na podstawie ratingu.  Na 
rynku kapitałowym Stanów Zjednoczonych można emito-
wać jedynie produkty, które zostały zaakceptowane przez 
jedną z uznanych agencji. Ten rynek zaopatruje je w ogrom-
ne zasoby finansowe, ponieważ każda firma musi najpierw 
zwrócić się do agencji o rating zanim wypuści papiery dłuż-
ne na rynek kapitałowy. Wielu dużych inwestorów indywi-
dualnych jest również połączonych z agencjami. Starają się 
obserwować ratingi i dokonywać na ich podstawie swoich 
inwestycji. Oczywiście nie wierzą w ich prawdziwość, ale 
potrafią wywnioskować z nich zachowanie rynku i w ten 
sposób poczynić swoje inwestycje. 

agencJe raitingowe, a kryzys
Kryzys finansowy na rynkach globalnych w 2007 

roku miał wiele przyczyn, jedną z nich była nierzetelność 
ocen ratingowych wydawanych przez agencje ratingowe. 
Kryzys przyniósł dla nich wiele konsekwencji, ponieważ 
ukazał ich słabości i problemy. Największym problemem 
stał się fakt, że to emitent opłaca rating wystawiony przez 
agencję, nie zaś inwestor. W tym momencie, pojawia się 
konflikt interesów - inwestor chciałby dostać rzetelną ana-
lizę i opinię na temat papierów wartościowych, emitentom 
natomiast, zależy na jak najwyższej ocenie swoich papie-
rów dłużnych, aby zmniejszyć koszty ich finansowania. 
Te poczynania doprowadziły do zawyżania notowań oraz 
tzw. „kupowania ratingów”, czyli zamawiania ich ratingów 
do prywatnej wiadomości od trzech agencji i wybranie 
najwyższego dla swojego przedsiębiorstwa.  Powodem ta-

kich działań jest ogromny wpływ agencji na decyzję in-
westorów. Gdy rating spadnie do poziomu śmieciowego 
np. „Baa”, oznaczać będzie wyprzedaż przez instytucję 
finansową, często w drastyczny sposób, papierów dłuż-

nych ocenionego przedsiębiorstwa lub 
kraju. Doskonałym przykładem jest 
Portugalia, której rating został obni-
żony z „Baa1” do „Baa3”, czyli poziomu 
śmieciowego, co spowodowało drama-
tyczne ruchy na rynku. Spadek ratingu 
ogranicza również pulę potencjalnych 
nabywców danego waloru. Natomiast 
mniejsza ilość nabywców powoduje au-
tomatycznie spadek kursu. Ciekawym 
zagadnieniem są gminy w państwach 
- niektóre z nich w Portugalii udowod-

niły, że powinny otrzymać wyższy rating niż ich państwo. 
Jednak nie jest to możliwe, ponieważ żadna gmina nie 
może otrzymać wyższego ratingu niż państwo. Niektóre 
sytuacje finansowe podobne do tej w Portugalii, pojawiają 
się w Wielkiej Brytanii, Japonii czy Stanach Zjednoczo-
nych, tam ratingi nie są tak drastycznie obniżane. Nie 
możemy powiedzieć, że agencje ratingowe są przyczyną 
niepowodzeń takich krajów jak Portugalia. Gdy ocenia-
ją państwa na podstawie innych kryteriów, wtedy rodzi 
się pytanie, kto za tym wszystkim stoi. Kiedy weźmiemy 
pod uwagę fakt, że agencje ratingowe są silnie powiązane 
z wielkimi bankami na Wall Street, wtedy można zastano-
wić się czy nie jest to jednak walka o wpływy polityczne 
i zmniejszenie znaczenia Europy na rynkach globalnych.  
Podczas lat 2004 - 2008 oceniały wartości derywatów 
i obligacji opartych na hipotece, z ich ratingów wynikało 
to, że ceny nieruchomości będą w nieskończoność rosły. 
Jeżeli ktoś zakłada, że wartość jakiegoś waloru na giełdzie 
będzie przez cały czas wzrastać to jest bardzo nierozsądny 
lub robi to celowo.

woJna- agencJe naJwiększą bronią?
Obecną sytuację ekonomiczną możemy uznać za 

wojnę. Kiedyś jedno państwo atakowało drugie. Jednak 
w dzisiejszych czasach istnieją inne bronie niż czołgi czy 
karabiny maszynowe, są to biura instytucji finansowych. 
Obecnie mamy trzy obozy takie jak Stany Zjednoczone, 
Azja Południowo - Wschodnia i Europa. 

W tej wojnie tylko dwójka z powyżej wymienionych 
może zostać zwycięzcami i podzielić między siebie pie-
niądze inwestorów. Na przód wychodzi jednak USA, ze 
względu na agencję ratingowe, które mają w garści. Nato-
miast za broń agencji możemy uznać nie tylko ich ratingi, 

WaRto WIedzIeć
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ale także informacje na podstawie których wystawiają 
owe ratingi. Agencje są skoncentrowane na wydarze-
niach politycznych w kraju, podziale partii i ich podej-
ściu do niektórych spraw. Powinny być bardziej skoncen-
trowane na kwestiach ekonomicznych np. jaki potencjał 
ekonomiczny ma dane państwo, ile przeznacza na obsłu-
gę zadłużenia.  Wracając do trwającej „wojny” między 
wielką trójką, Unia Europejska zarejestrowała już kilka 
agencji ratingowych takich jak: Euler Hermes Rating, 
GmbH i Feri Euro Rating Services AG. Istnieją również 
pomysły stworzenia agencji ratingowej „non profit” lub, 
które będą wspierane przez inwestorów i giełdy, a nie 
emitentów. Niektóre państwa Unii Europejskiej postano-
wiły przygotować ustawy prawne, którym będą podlegać 
agencje ratingowe. Między innymi w Niemczech decyzje 
agencji będą podlegać kontroli Urzędu Federalnego Nad-
zoru Usług Finansowych. Nie można jednak całkowicie 
krytykować agencji ratingowych, ponieważ w wielu spra-
wach doskonale się sprawdziły. Jednak trzeba przyznać, 
że wystawianie najwyższych ratingów takim spółkom jak 
Enron, MF Global czy Lehman Brothers było kompletną 
katastrofą. Aż nie chce się wierzyć, że agencja nie potra-
fiła przewidzieć takiego rozwoju zdarzeń, na podstawie 
posiadanych informacji. 

Przyszłość agencJi ratingowycH
Agencje ratingowe odgrywają ogromną rolę na ryn-

kach papierów wartościowych i ułatwiają podejmowa-
nie decyzji inwestycyjnych. Poprzez wystawiania ratingu 
zmniejsza się koszt zdobycia informacji na temat danego 
waloru. Same agencje ratingowe podkreślają, że źródłem 
ich sukcesu jest reputacja. Czy jednak nie straciły jej części 
w trakcie ostatniego kryzysu finansowego? Ich ogromnym 
problemem jest brak kapitału. Są ubezpieczone, ale za cały 
posiadany kapitał wykupują akcje lub wypłacają dywiden-
dy. Czy istnieje sposób na zniwelowanie ich wpływu na 
rynki kapitałowe? Prawdopodobnie narzucanie odgórnych 
ustaw i praw jest pewną metodą. Niektórzy starają się wal-
czyć z agencjami na drodze sądowej. Jeżeli komuś pokrzyw-
dzonemu przez ratingi uda się zadać mocny, finansowy 
cios, wtedy agencje mogą zniknąć i wówczas nastąpi diame-
tralna zmiana. Jednak do tej pory nikt nie zdołał wymyślić 
lepszej alternatywy dla działalności agencji ratingowych, 
dlatego też rządy państw, w których działają agencje nie ro-
bią zbyt wiele, aby zmienić obecną sytuację.

Dominik Kujawski
dominik.kujawski@hotmail.com

WaRto WIedzIeć
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Każdy student wybierający się na Erasmu-
sa zastanawia się co go czeka. Jakie wy-
zwania postawi przed nim zagraniczna 
uczelnia? Czy podoła egzaminom prze-

prowadzonym w obcym języku? I wreszcie, czy znaj-
dzie grupę przyjaciół, z którą będzie mógł spędzać 
wolny czas przez kolejne kilka miesięcy?

Wszystkim, którzy rozważają wyjazd na wymianę 
z pewnością mogę powiedzieć, że nie ma się nad czym 
zastanawiać. TRZEBA jechać! 

Jestem studentką trzeciego roku finan-
sów i rachunkowości na wydziale 
Ekonomiczno – Socjologicznym 
UŁ. Będąc na drugim roku stu-
diów podjęłam decyzję o wyjeździe 
na Erasmusa do... Finlandii. Wydawać 
się może, że ten skandynawski kraj nie ma 
nic do zaoferowania prócz temperatury poni-
żej – 10 stopni Celsjusza i dni trwających 5 godzin. 
Nie ukrywam, że moje zdanie przed wyjazdem nie-
wiele się różniło od stereotypowej opinii o Finlandii,                   
ale o tym później.

Przed wyJazdem
Droga prowadząca do wyjazdu jest dosyć 

długa i kręta. Pierwszym krokiem, który 
należy wykonać jest złożenie wniosku 

Pracodawcy coraz częściej zwracają uwagę na działalność w kołach 
naukowych, organizacjach studenckich, uczestnictwo w szkoleniach 
i konferencjach. Co jeszcze możemy zrobić żeby wzbogacić swoje CV? 
Wziąć udział w wymianie studenckiej. Mogłoby się wydawać, że nie ma 
to większego wpływu na naszą karierę. Nic bardziej mylnego! Erasmus 
pozwala zdobyć wiele umiejętności i przede wszystkim podszkolić języki.

internetowego. Następnie, po kilku tygodniach otrzy-
muje się wiadomość o wynikach pracy komisji rekru-
tacyjnej. Ku mojemu zdziwieniu przyznano mi wyjazd 
do Tampere w Finlandii. W mojej głowie pojawiło się 
wiele wątpliwości. Czy sobie poradzę? Czy podołam fi-
nansowo? Ja przecież nie znoszę zimy! Postanowiłam, 
że zaryzykuję i wykorzystam tę okazję. Każdy Erasmus 
przed wyjazdem musi zmierzyć się z mnóstwem spraw 
organizacyjnych. Począwszy od zbierania podpisów, 
wniosków, na otwarciu konta walutowego kończąc. 
Wszystkim przyszłym Erasmusom doradzam zabrać 

się za to odpowiednio wcze-
śniej. Pozwoli to uniknąć 
zbędnego stresu i pośpie-

chu. Dobrze jest także wy-
robić sobie nawyk kopiowania 

wszystkich dokumentów i zapisywania 
wiadomości mailowych. W moim przypadku nie 

było problemu z kontaktem z uczelnią zagraniczną, 
jednak Erasmusi, którzy wybierali się do krajów po-
łudniowej Europy mieli pewne trudności. Tampereen 

Yliopisto, bo tak nazywa się uczelnia na której stu-
diowałam, wymagała ode mnie listu motywacyj-

nego oraz transkryptu ocen uzyskanych podczas 
poprzednich semestrów nauki na Uniwersyte-

cie Łódzkim. Po krótkim czasie otrzy-
małam list akceptacyjny i mogłam 
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kontynuować załatwianie spraw organizacyjnych na 
macierzystej uczelni. Nie miałam żadnych problemów 
z otrzymaniem miejsca zamieszkania oraz z kontaktem 
z moim zagranicznym koordynatorem. Gdy już wszyst-
ko było gotowe, pozostało tylko zakupić bilety i lecieć.

w trakcie Pobytu
Kiedy doleciałam na miejsce, na lotnisku czekał na 

mnie mój mentor, czyli fiński student z którym byłam 
w ciągłym kontakcie mailowym. Błyskawicznie i z chęcią 
odpowiadał na moje pytania. Mentor dla Erasmusa jest 
świetnym źródłem informacji i pomaga w pierwszych 
dniach załatwić sprawy organizacyjne. Początkowo byłam 
przerażona, ponieważ nie znałam ani jednego słowa po 
fińsku. Okazało się, że moje obawy były zupełnie zbędne, 
bo w Finlandii wszyscy doskonale mówią po angielsku. 
Bez względu na wiek, zarówno młodzież jak i emeryci 
zawsze służą pomocą. Było to dla mnie pozytywnym za-
skoczeniem. Plan zajęć, każdy Erasmus ustala sobie sam 
według jego własnych potrzeb. Zdecydowałam się zapisać 
na przedmioty z zakresu biznesu w Azji, marketingu oraz 
podstaw języka fińskiego. Większość zaliczeń uzyskałam 
pisząc projekty, dzienniki kursowe czy robiąc prezenta-
cje. Egzaminów jednak nie uniknęłam. Największym wy-
zwaniem w trakcie sesji okazał się egzamin z przedmiotu 
o wdzięcznej nazwie Service Marketing, który trwał 4 go-
dziny. Otrzymałam arkusz z pięcioma pytaniami, na które 
musiałam odpowiedzieć w języku angielskim. Ciekawost-
ką jest to, że na salach egzaminacyjnych w Finlandii są 
kamery, więc wszelkie próby skorzystania z pomocy na-
ukowych zostaną szybko udaremnione.

Finowie przykładają bardzo dużą wagę do edukacji 
co można zauważyć idąc do Linny, czyli biblioteki. Rze-
sze studentów przykutych do książek o godzinie 22 w bi-
bliotece to nie jest nadzwyczajny widok. Większość zali-
czeń opiera się na przeczytanych książkach i artykułach.

Jednakże Erasmus to nie tylko nauka. To także 
świetna zabawa i podróże. Będąc w Finlandii ma się 
bardzo ułatwioną drogę by zwiedzić Estonię, Rosję czy 
Szwecję. Ja skorzystałam z dwóch ostatnich. Jeżeli do-
brze rozplanuje się podróże i wydatki, można zobaczyć 
uroki Sankt Petersburga, Tallina czy Sztokholmu. Na-
prawdę warto. Co więcej Erasmus to doskonała okazja, 
aby podszlifować język angielski, bo przecież jeste-
śmy zmuszeni do porozumiewania się za jego pomocą. 
Mieszkając w międzynarodowym akademiku spotka-
łam się z ludźmi z całego świata a łączyło nas jedno 
- każdy z nas chciał rozwinąć umiejętności językowe. 
Rozmowy do późna w nocy, wspólne imprezy czy wypa-

dy na miasto były na porządku dziennym. Na Erasmu-
sie zawiązują się wielkie przyjaźnie, które każdy z nas 
na pewno będzie pamiętał do końca życia.

Są jednak pewne negatywne aspekty studiowa-
nia w Finlandii. Koszty utrzymania w porównaniu 
do Polski są dużo wyższe. Od Uniwersytetu otrzyma-
łam grant, który wystarczył na opłacenie akademi-
ka i obiadów na stołówce. Resztę wydatków pokryły 
moje oszczędności. Trzeba się przygotować także na to, 
że w grudniu noc zaczyna się o 15-stej i bywa naprawdę 
zimna. To wszystko wynagradza możliwość zobaczenia 
zorzy polarnej, czy pojechania na biegun północny. Nie-
zapomniane jest również skorzystanie z sauny, któr dla 
Finów ma niemalże wartość sakralną. Nadzy Finowie 
wybiegający z sauny i wskakujący do przerębla to stały 
element otoczenia.

Przypuszczam, że Erasmusi z innych krajów mają 
podobne wrażenia i nie chcieli wracać z tego cudowne-
go miejsca. Osobiście zakochałam się w Finlandii na 
tyle, że kilka dni po powrocie kupiłam bilety, żeby móc 
przeżyć tę przygodę jeszcze raz. Każdemu, kto chce po 
powrocie do kraju kontynuować swoją przygodę z Era-
smusem polecam dołączenie do organizacji Erasmus 
Student Network. Członkowie ESN opiekują się zagra-
nicznymi studentami i mogą razem z nimi przeżywać 
wszystko na nowo.

Anna Żurawska
anna.zurawska3@gmail.com
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Pośród szeregu następstw kryzysu finansowego końca poprzedniej 
dekady oraz zawirowań fiskalno-gospodarczych lat kolejnych 
coraz częściej można natknąć się na dosyć rzadko spotykaną 
dotychczas anomalię. Mowa tutaj o zjawisku ujemnych, 

nominalnych stóp procentowych.

OSWAJANIE Z RZECZYWISTOŚCIĄ: 
UJEMNE RENTOWNOŚCI, UJEMNE 

STOPY PROCENTOWE



21

Deal wiosna 2013 MaKRoeKoNoMia

Powiedzieć, że zjawisko to dominuje w kra-
jobrazie gospodarczym ostatnich lat byłoby 
z pewnością nadużyciem. Natomiast nie zare-
jestrowanie tego faktu jest już istotnym prze-

oczeniem. Szczególnie, że dotyczy on rynków gospodarek 
rozwiniętych – niemieckiej czy szwajcarskiej. Niemałą 
konsternację wzbudził także swoją wypowiedzią wice-
prezes Europejskiego Banku Centralnego Vitor Constan-
cio, który ogłosił w lutym br. techniczną gotowość EBC 
do obniżenia stopy depozytowej poniżej zera.

Zacznijmy jednak od początku, odpowiadając na 
podstawowe pytania: co to oznacza, że stopa procentowa 
ma ujemną wartość, jaka jest geneza tego zjawiska, co je 
determinuje oraz czy i kto może na nim zarobić.

definicJa, geneza i sytuacJa obecna

Upraszczając definicję zawartą na stronach NBP, 
stopa procentowa stanowi  koszt kapitału płaconego za  
jego pożyczenie na określony czas. W warunkach nega-
tywnych stóp procentowych, powyższa definicja ozna-
cza, nie mniej, nie więcej, że to pożyczkodawca jest 
tym, który zostaje obciążony finansowo za udostępnie-
nie mu kapitału. Dla przykładu, wartość jednodniowej 
pożyczki franka szwajcarskiego na rynku w Londynie 
(CHF LIBOR O/N) wynosiła 8 grudnia ub.r. -0,03%, co 
oznacza, że pożyczając 10 000 000 franków należało 
zwrócić 9 999 992 franki następnego dnia. 

Chcąc odpowiedzieć na pytanie o genezę takiego 
stanu należałoby dokonać pewnego 
rozróżnienia. Otóż ze zjawiskiem 
ujemnych stóp procentowych mamy 
do czynienia na rynku pożyczek 
międzybankow ych oraz of icjal-
nych stóp ogłaszanych przez banki 
centralne, z kolei na rynku papie-
rów wartościowych zaobserwować 
można ujemne stopy dochodowości                                  
papierów skarbowych. 

Sytuacja na rynku pieniężnym 
przede wszystkim stanowi pochodną 
polityki prowadzonej przez władze monetarne danego 
kraju. Warto spojrzeć więc na działania poszczególnych                         
banków centralnych. 

W drugiej połowie 2009 roku szwedzki bank 
narodowy – Riksbank – wprowadził ujemną stopę 
oprocentowania depozytów banków komercyjnych 
równą -0,25%, w celu zwiększenia akcji kredytowych 
dla sektora prywatnego. Banki komercyjne w Szwe-
cji preferowały w tamtym okresie trzymać środki na 

bezpiecznym rachunku depozytowym Riksbanku niż 
udzielać kredytów. Obniżenie stopy depozytowej mia-
ło wydobyć istniejącą płynność z sektora bankowego, 
kierując ją do gospodarki. Zabiegi te nie spowodowa-
ły jednak ujemnych oprocentowań pożyczek na rynku 
międzybankowym, jak miało to miejsce w przypadku 
Szwajcarskiego Banku Narodowego (SNB). Problemem 
z jakim boryka się ten ostatni to niemal nieprzerwany 
trend aprecjacyjny franka od 2008 roku, wpływający 
m.in. na zmniejszanie konkurencyjności szwajcarskiego 
eksportu. SNB nie po raz pierwszy wykorzystuje kanał 
monetarny, aby odwrócić zmiany. Jak odnotował JP 
Morgan, w latach 1972 – 1978, w celu osłabienia war-
tości franka, stopy procentowe netto dla depozytów 
zakładanych przez nierezydentów dochodziły nawet do 
-40% (-10% za kwartał). W 2011 roku SNB ponownie 
podjął kroki zmierzające do deprecjacji franka. Zaczął 
skupować bony pieniężne trzymane przez banki, zdecy-
dowanie zwiększając przez to płynność na rynku fran-
ka. Banki były zalewane szwajcarską gotówką zarówno 
przez SNB, jak i inwestorów szukających bezpiecznych 
przystani. Ponadto, obecnym celem Banku centralnego 
Szwajcarii jest utrzymanie 3-miesięcznego Liboru CHF 
w przedziale 0,00 - 0,25%.

rynek PaPierów skarbowycH

Z podobnym problemem zetknął się bank centralny 
Danii. Broniąc kursu korony przed jej aprecjacją obniżył 

w lipcu 2012 roku 
o p r o c e n t o w a n i e 
siedmiodniow ych 
certyfikatów depo-
zytowych do -0,2%. 
Na le ż y  pr z y p o -
mnieć, że Dania jest 
członkiem Europej-
skiego Mechanizmu 
Kursowego i stabi-
lizuje koronę w pa-
śmie wahań ±2,25% 

od kursu parytetowego względem Euro. 
Sytuację na rynku papierów skarbowych można do 

pewnego stopnia traktować jako analogiczną. W poło-
wie lipca ubiegłego roku rząd niemiecki sprzedał na au-
kcji 2-letnie, de facto zerokuponowe, obligacje „Schatz” 
ze średnią dochodowością -0,06%. Oznacza to, że zna-
leźli się inwestorzy gotowi zapłacić rządowi niemiec-
kiemu za przetrzymanie ich gotówki przez okres dwóch 
lat. Z kolei na początku lipca 2011 roku francuskie 

ZE ZJAWISKIEM UJEMNYCh STóP 
P R O C E N T O W YC h  M A M Y  D O 
CZYNIENIA NA RYNKU POŻYCZEK 
M I ę D Z Y b A N K O W Y C h  O R A Z 
OfICJALNYCh STóP OGŁASZANYCh 
PRZEZ bANKI CENTRALNE, Z KOLEI NA 
RYNKU PAPIERóW WARTOŚCIOWYCh 
Z A O b S E R W O W A ć  M O Ż N A 
UJEMNE STOPY DOChODOWOŚCI                
PAPIERóW SKARbOWYCh. 
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Wykres 1. Oprocentowanie Libor wybranych walut

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z www.bbalibor.com 

DKK LIBOR o/n CHF LIBOR o/n

MaKRoeKoNoMia

bony skarbowe o zapadalności sześciu miesięcy zostały 
sprzedane ze średnią rentownością -0,006 proc. 

Ujemne stopy dochodowości zanotowano również 
na rynku wtórnym dla papierów skarbowych emitowa-
nych przez rządy Stanów Zjednoczonych, Danii, Finlan-
dii, Belgii, Szwajcarii, a także Polski (dla emisji denomi-
nowanej we franku szwajcarskim). 

w Poszukiwaniu rozsądnycH motywacJi

Studiowanie powyższego tekstu rodzi imma-
nentne pytanie: dlaczego tracić, skoro można przy-
najmniej nie tracić nominalnie? Dlaczego nie utrzy-
mywać gotówki zamiast podejmować inwestycje               
z góry stratne?

1. Trawestując najlepszą ze strategii inwestycyj-
nych „kup taniej, sprzedaj drożej” można powiedzieć 
„jeśli kupiłeś drogo, sprzedaj jeszcze drożej”. Trzeba 
uświadomić sobie, że nie ma ograniczenia dla wzrostu 
cen obligacji. Jeśli zakupię zerokuponową obligację za 
102$, a sprzedam następnego dnia za 103$, cena wy-
kupu nie jest istotna, nawet jeśli wynosi 100$. Osta-
tecznie liczy się zysk kapitałowy.

2. Źródłem popytu na ujemne stopy procentowe 
jest także rynek walutowy. Zawarcie kontraktu for-
ward w celu zarządzania ryzykiem kursowym, rolo-
wanie pozycji walutowej itd., implikuje działania na                                            
rynku pieniężnym.

3. Ograniczenia statutowo - instytucjonalne pole-
gające na tym, że fundusze rynku pieniężnego inwestu-
ją w aktywa o najwyższej wiarygodności kredytowej.

4. W momencie zawirowań na rynku finanso-
wym następuje ucieczka do najbardziej bezpiecznych 
aktywów, która jest efektem strachu.

skutki i zagrożenia

Spośród szeregu skutków i zagrożeń będących na-
stępstwem ujemnych stóp procentowych, dwa zasługują 
na szczególną uwagę. 

Pierwszy z nich to niepewna przyszłość fundu-
szy rynku pieniężnego. Do tej pory ograniczając ry-
zyko poprzez inwestycje w krótkoterminowe aktywa 
wysokiej jakości, stanowiły one gwarancję dodatniej, 
choć relatywnie niskiej stopy zwrotu. Obecnie po-
dejmowana przez nie polityka będzie musiała zostać 
zrewidowana – szczególnie dla funduszy denomino-
wanych w euro. Inwestor powinien zostać uzbrojony 
w świadomość, że za utrzymywanie ryzyka na niskim 
poziomie będzie trzeba zapłacić. 

Zagrożeniem podstawowym w warunkach ni-
skich stóp procentowych wydawałaby się inf lacja. 
Potwierdzać tę tezę zdają się ceny poszczególnych 
instrumentów skarbowych, których wypłaty uzależ-
nione są od wskaźnika cen konsumenta. Zdecydowana 
większość niemieckich obligacji, indeksowanych in-
f lacją była 4 marca br. notowana na rynku wtórnym 
z ujemnymi rentownościami. Nie inaczej sytuacja 
wygląda dla amerykańskich TIPSów (Treasury In-
f lation-Protected Securities). W opozycji do twier-
dzenia o zagrożeniu inf lacyjnym stoi m.in. noblista 
Paul Krugman. Już w 2011 roku uznał on, że sytuacja, 
z którą mamy obecnie do czynienia jest niczym innym 

jak „pułapką płynności” opi-
saną przez Keynesa. Słowa 
Krugmana zdają się potwier-
dzać poziomy inf lacji odno-
towywane w poszczególnych                                              
„zainfekowanych” krajach.

Nie podlega dyskusji, 
że ujemne dochodowości oraz 
nominalne stopy procento-
we są faktem. Czy są także 
– zgodnie z treścią poprzed-
niego akapitu – objawem/za-
powiedzią poważnej choroby? 
Jak to zwykle bywa, odpo-
wiedź przyniesie czas...

Adam Bancerz
a.bancerz@gmail.com
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Przewiduje się, że już niedługo zniknie więk-
szość bankowych placówek i coraz częściej 
będziemy słyszeć o zmniejszającej się ich 
liczbie. Już dziś placówki banków odwie-

dza mniej klientów. W 1996 roku w USA przeciętny 
klient był w banku 27,6 razy. W 2010 liczba wizyt 
zmniejszyła się do 3,4. Czy zatem banki powinny 
zmieniać oddziały, wzorując się na przykład na Ap-
ple Store, do którego ustawiają się kolejki? Niewie-
le to pomoże, gdyż oferują zupełnie inny produkt. 
Klienci Apple przychodzą do sklepu obejrzeć sprzęt, 
natomiast potrzebne oprogramowanie ściągają z wir-
tualnego sklepu. Usługi bankowe bardziej przypo-
minają sklep z aplikacjami, niż ze sprzętem. Klien-
ci nie traktują oddziałów banków jako miejsca, do 
którego chcą przyjść. Dla nich bankowość to przede 
wszystkim czynność, którą muszą wykonać. Przecież 
nikt nie budzi się rano z pragnieniem odwiedzenia 
banku, tylko z potrzebą uregulowania czynszu lub                                
rachunku za telefon.

nowa era bankowości

Usługi proponowane przez ban-
ki są niekiedy niezbędne do realiza-
cji naszych planów. Nie bierzemy 
kredytu po to żeby go mieć, tylko 
ze względu na potrzebę kupna sa-
mochodu. I tu dochodzimy do sed-
na sprawy – to co proponuje swo-
im klientom bankowość, powinno 
wypływać z ich potrzeb, które cią-
gle ulegają zmianie. Jedną z nich jest choćby korzy-
stanie z gotówki. Dla przykładu, w Wielkiej Brytanii 
80% transakcji gotówkowych ma wartości poniżej 10 
funtów. Jedynie 26,7% płatności dokonywanych jest 
gotówką, a jej udział ciągle spada. Jak zatem będzie-

my korzystać z usług bankowych? Przede wszystkim 
– mobilnie. W Polsce dostęp do Internetu w smart-
fonach wzrośnie do 2015 roku o 550%. Telefon sta-
nie się więc również centrum dowodzenia finansami 
osobistymi. Nieco rzadziej będziemy korzystać z ban-
komatów, które również się zmienią. Gotówkę wypła-
cimy telefonem, a na ekranie będziemy mieli dostęp 
do konsultantów i produktów bankowych. Spadnie, 
chociaż nie do zera, liczba rozmów z Call Centre, które 
ewoluują w kierunku Contact Center. Znane nam na-
grania typu „Jeśli chcesz wykonać przelew, wciśnij 1” 
zastąpią głosowe awatary oparte o sztuczną inteligen-
cję, z którymi będziemy mogli prowadzić dialog. Do 
nielicznych oddziałów przyjdziemy tylko w wyjątko-
wych, złożonych sytuacjach. W końcu czasem każ-
dy z nas potrzebuje porady fachowca. A im bardziej 
skomplikowana sprawa, tym potrzeba rozmowy z do-
radcą czy operatorem wydaje się być większa.

Jeszcze ciekawsze jest spojrzenie globalne. Około 
64% ludzi na świe-
cie ciągle nie ma 
kont bankow ych, 
a największa rewo-
lucja czeka Chiny 
i Afrykę. W Ke-
nii w 2005 roku 
10%  m i e s z k a ń -
ców miało konto. 
W 2006 r. jeden 
z banków w pro-
wadzi ł płatności 

SMS-em, dzięki czemu telefonem można płacić oraz 
wypłacać gotówkę. Teraz już 50% Kenijczyków ma 
konta i korzysta z tej formy na co dzień.

Zmiany będą podążały dalej, wpasowując się do 
naszej codzienności. Bank będzie włączał się tyl-

Nie od dziś wiadomo, że obecna bankowość potrzebuje nowych rozwiązań, 
żeby nadążyć za zmieniającymi się przyzwyczajeniami klientów i ich 
potrzebami. Eksperci wskazują, że fundamentem przyszłej bankowości 
będzie mobilność. Według prognoz, do 2016 roku dostęp mobilny do 

większości operacji finansowych wyprzedzi ten tradycyjny. 

bANKOWOŚć OD NOWA

WaRto WIedzIećARTYKUŁ SPONSOROWANY

W POLSCE DOSTęP DO INTERNETU 
W  S M A R T f O N AC h  W Z R O Ś N I E 
DO 2015 ROKU O 550%. TELEfON 
S T A N I E  S I ę  W I ę C  R ó W N I E Ż 
C E N T R U M  D O W O D Z E N I A 
f INANSAMI OSObIST YMI .  N IECO 
RZADZIEJ  bęDZIEMY KORZYSTAć 
Z  b A N K O M A T ó W ,  K T ó R E                            
RóWNIEŻ SIę ZMIENIĄ.
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ko wtedy, jeśli będziemy tego naprawdę potrzebować. 
Przetwarzanie informacji będzie więc dla banku klu-
czowym warunkiem sukcesu. 

Jak uważa ekspert ds. nowoczesnej bankowości, 
Brett King, kolejne pokolenia na prywatność patrzą zu-
pełnie inaczej. Dla dzisiejszych nastolatków komórka to 
coś oczywistego. Około 30% z nich nigdy nie korzystało 
z telefonii stacjonarnej. Już kilkuletnie dzieci intuicyj-
nie obsługują dotykowe ekrany tabletów i smartfonów 
swoich rodziców. Nie rozumieją papieru, bo go nie uży-
wają. Z kolei 40% 
absolwentów szkół 
amerykańskich nie 
ma w y robionego 
podpisu, bo nie jest 
im potrzebny. Na-
stolatki są przy tym 
ogromnie otwar-
te na dzielenie się 
emocjami, wraże-
niami z grupą, któ-
rej zdanie jest dla 
nich kluczowe. Wykorzystują do tego głównie SMS-y 
(średnio w USA każdy z nich wysyła miesięcznie 3 364 
wiadomości tekstowych) oraz media społecznościowe. 
Nie korzystają z maila tylko „inboxują” – termin ten 
obejmuje przede wszystkim wiadomości wysyłane w ra-
mach portali społecznościowych. Informacji szukają 
w Google i na YouTube, który jest drugą wyszukiwarką 
świata. Rośnie rola obrazu. Młodzi bardziej ufają reko-
mendacjom grupy, niż marce. Długo można by długo 
wymieniać charakterystyczne cechy tzw. pokolenia Y.

Ten ogrom zmian społecznych wpływa również 
na bankowość i jest dla niej wyzwaniem. Kluczem do 
nowych klientów jest dostępność, jakość obsługi i cu-
stomer experience, przejawiająca się chociażby w ła-
twości załatwienia danej sprawy.

Jak banki mogą sobie z tym poradzić? Przede 
wszystkim odejść od tabel na rzecz przejrzystości, es-
tetyki i funkcjonalności. Ograniczyć ilość informacji 
do tych naprawdę potrzebnych. Zaproponować w ser-
wisie płynne przejścia między ważnymi elementami 
tak, by ograniczyć konieczność klikania i ponownego 
ładowania strony. Jednym słowem, zaoferować klien-
tom platformę, dzięki której użytkownicy już wkrótce 
będą z przyjemnością, a nie tylko z potrzeby, logować 
się do banku. I takie rozwiązanie chcemy zaoferować 
w ramach projektu nowego mBanku – odpowiada Mi-
chał Panowicz, szef projektu nowego mBanku. Znany 

od lat mBank uzyska nowe oblicze, które ma zostać 
uruchomione jeszcze w tym roku i wyznaczyć na lata 
kierunek zmian w polskim sektorze bankowości. 

kilka słów o ProJekcie nowego mbanku

Nowy mBank jest projektem, w ramach którego 
ma powstać nowa, kompleksowa platforma banko-
wości elektronicznej (bankowość internetowa, mo-
bilność, uwzględnienie popularności platform spo-
łecznościowyc, real time marketing). Nowa wersja 

Internet Bankingu to rozwiązanie 
koncentrujące się wokół f inan-
sów, ale również w ykraczające 
poza nie. Przeprowadzane zmia-
ny skupiają się na 10 głównych 
obszarach innowacji, wśród któ-
rych znaleźć można m.in. nowo-
czesny interface użytkownika, 
nowoczesny serwis transakcyjny, 
nawigację finansową pomagającą 
zarządzać budżetem domowym, 
marketing realizowany w czasie 

rzeczywistym, videochat z doradcą klienta, płatności 
P2P, możliwość integracji wybranych funkcji z plat-
formami społecznościowymi, bankowość mobilną, 
grywalizację i inne. 

Celem projektu jest wykreowanie zupełnie nowej, 
nieznanej dotychczas na polskim rynku bankowym, 
wartości dla klienta – maksymalnej intuicyjności, 
przejrzystości, interaktywności, estetyki, designu, 
przy jemności z korzystania. W tym celu każdy 
element nowego ser w isu internetowego został 
przemyślany i zaprojektowany zupełnie od początku. 
Wzorowany na dziesiątkach najlepszych praktyk 
światowych z różnych branż (Amazon, Mint, Google, 
Zappos, Facebook czy Apple). Zamiast dotychczas 
powszechnie używanych tabelek z drobnym tekstem, 
now y ser w is będzie pełen graf ik , w ykresów, 
animacji i zdjęć, dzięki czemu strony będą bardziej 
kolorowe i nie będą się przeładowywały. Wszystko 
to dostarczy zupełnie nowego customer experience, 
ułatwi klientom zrozumienie ich przeszłej, obecnej, 
czy nawet przyszłej sytuacji finansowej, a podane 
w prz y ja zny sposób infor macje poz wolą na 
korzystanie z produktów i usług w znacznie szerszym 
zakresie niż dzieje się to obecnie.

Anna Wosiek
anna.wosiek@multibank.pl

U S Ł U G I  b A N KO W E  b A R D Z I E J 
P R Z Y P O M I N A J Ą  S K L E P 
Z APLIKACJAMI, NIŻ ZE SPRZęTEM. 
KLIENCI NIE TRAKTUJĄ ODDZIAŁóW 
bA N KóW  JA KO  M I E J SCA ,  D O 
K T ó R E G O  C h C Ą  P R Z YJ Ś ć . 
D L A  N I C h  b A N KO W O Ś ć  TO 
PRZEDE WSZYSTK IM CZYNNOŚć,  
KTóRĄ MAJĄ DO WYKONANIA.
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tion of the future”, improving knowledge of 
languages, participating in numerous cours-
es and workshops, gaining first experience, 

planning your future. Everything is done according to 
the trite scheme. The point is that, following this same 
route, you are not differentiating yourself from the mass 
of your competitors, while searching for a work. We are 
living in a globalized world where we have to distinguish 
ourselves. The question is how?

Think who are you, what do you like and what 
you are good at, get to know what your colleagues 
think about you, but also, what you want to achieve, 
and then – create your brand! Treat yourself as a prod-
uct, service, valuable object, that should be promoted. 
Thanks to this, you have bigger chance to be chosen                        
for an interview.

wHo are you?

Recall all the courses, workshops, and all your ex-
perience and create clear and consistent curriculum vi-
tae of your abilities. What do you like, what are you good 
at, and what are your strength and your weaknesses. Do 
not forget to describe your personality, and define what 
you are bringing to the team. Are you bringing negative 
attitude to the job atmosphere, are you a leading or fol-
lowing, are you able to adapt and to be part of the group? 
Write down all your passions and interests as well as 
your achievements. You have to let them know who are 
you, what is your product that you are promoting.

Think what distinguishes you from other candi-
dates they are seeking for the same jobs position as you. 
You are writing feuilletons, you won a prize in a nation-
wide contest, organized a concert, or maybe you were in 
a newspaper? Use it!

wHicH image are you creating?

Nowadays, reputation is an important thing, for 
you can easily verify it on the Internet. So what is your 
reputation? You have to check, what people are thinking 
about your work as well as your personality. Ask your 
friends, colleagues; check what image you are creating 
in Social Media. Unfortunately, not a lot of people are 
aware of the possible consequences of photos and infor-
mation that they are posting in social network. Poten-
tial employers are searching for informal information 
about you. The Internet is a strong tool, by which you 
can also build your reputation. It’s important to take 
care about your image.

Nowadays, being good at your 
profession is not enough. It’s 
not enough to exist and wait for 
appreciation – if you want to be 
noticed you have to be outstanding! 
In the century of the Internet, the 
clue is to distinguish yourself, be 
original and create your own brand!

wHat do you want to reacH?

Now you know who are you and what are you spe-
cialized in, but what is your goal? Strategy without a goal 
is only a collection of ideas without covering. If you do 
not know where you are heading, you will never arrive 
there. Define which is your sector, which mean – what 
do you want to do? Think to whom are you creating your 
message, so – whom do you want to charm with your im-
age (trade, company, person), but also, how are you go-
ing to communicate. Sending thousands of CVs, without 
a goal, is not a way for getting your dream job. Remem-
ber that you are promoting yourself and that you want to 
“sell” your time and work.

time to create your image!

While creating your image, think about the slo-
gan that will characterize yourself. It is worth to plan 
your “visual identification”, what are colors and which 
photo, that will be appearing on your Social Media. It 
is also crucial to plan your own story. Nowadays, sto-
rytelling is being more and more popular – it can help 
you to present yourself in an interesting manner, as 
someone worth attention. Imagine that you are in an 
elevator situated in the building of the company that 
you would like to work for. Suddenly, CEO of the com-
pany entered the elevator. Jump of adrenaline. Brain 
storm. What to do? This kind of opportunity does not 
happen every day. It is a perfect scenario – you are 

be a 
bRaNd!
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Deal wiosna 2013®ThINK WhO ARE YOU, WhAT DO YOU 
LIKE AND WhAT YOU ARE GOOD 
AT,  GET TO KNOW WhAT YOUR 
COLLEAGUES ThINK AbOUT YOU, bUT 
ALSO, WhAT YOU WANT TO AChIEvE, 
AND ThEN – CREATE YOUR bRAND!

alone with him, having a chance to grab his atten-
tion. Do not spoil it. Think of how you would be able 
to present yourself during within those 60 seconds of 
shared elevator time. Information has to be interest-
ing and arousing emotions. Surprise him or make him 
laugh. Do everything to make him remember you, by 
this you might have a chance of being invited for more 
professional conversation, or even a job interview. Let 
this history be your ace up your sleeve. Remember –                                              
emotion is the most important!

create your ecosystem online!

While creating your image on the Internet, it is 
crucial to be active in Social media and on specialized 
blogs and platforms. If you have something interesting 
to say, it is good to make your own blog, which is going 
to be your “e-home”, the most important place online. 
Let it be the centre of your communication. Treat 
Social Media as a place, where you can get in touch 
with people, share information. If you do not want your 
potential employer to see your profile on Facebook, 
hide it in settings. Anyway, create a profile devoted for 
professional purposes, where each company can find 
all important information about you, as employment 
history, education etc. Good portal for this can be 
GoldenLine or LinkedIn. Do not forget to actualize 
information about you, as courses, interests – treat this 
page as your online business card.

Be active and create interesting content, share valu-
able knowledge, infographics, videos. Make this infor-
mation interesting for your readers. It is also important 
to distinguish shared content according to the purpose of 
profile. On business portals as GoldenLine, LinkedIn, be 
professional, on Facebook you can cumulate info more 
personal but also about everything that interests you. 
Be careful with photos and comments that you are post-
ing. Remember that each of them is going to be seen and 
available. Information that you represent, photos that 
you post – create your image.

make contacts

Creating your image, searching for a work but also 
opening your own business – your contacts are very im-
portant. Take care of making contacts with people that 
are experts in your field, learn from them, and follow 
their activities. What is more, take part in professional 
events, conferences, workshops, networking sessions – 
it’s a key, thanks to which you can meet people, both on-
line and offline.

Get involved and be active on professional blogs, 
Fan Page’s, platforms. Share your knowledge and infor-
mation, post your articles – remember that potential em-
ployer is going to value your activity.

listen, monitor, and react!

Do not ignore what people are saying about you 
online. After posting something, pay attention on com-
ments and always react. Monitor aroused emotions and 
opinions. You have to be ready for criticism and know 
how to cope with it in a professional manner. While 

monitoring the emotions you can use tools, such as buzz, 
sentiment or analytics. You can also put your surname 
into search engine and analyze all the information that 
appears. Remember to correct all outdated info.

wHy your image is so imPortant?

Nowadays the Internet accompanies almost ev-
ery our steps. When we want to take part in an event, 
lots of times we are finding the information about it on 
Facebook; when we are searching for work, the Internet 
gives us most possibilities. It’s important to be careful 
what we are posting online, because this content is go-
ing to stay there... forever. For people who do not have 
a good reputation it is a curse, because info is spreading                          
in an alarming speed. 

For those who want to be more visible, the Inter-
net gives place to stand out. We can create professional 
image, socialize, and share interesting information. 
If you see advantages of taking care of your image as 
a worker, as a professional, you can create your own 
style build your brand. But remember Warren Buffet’s 
words “It takes 20 years to build a reputation and five                  
minutes to ruin it.”

Anna Lisicka
ann.lisicka@gmail.com
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Have you ever imagine creating a new trend in everyday life or improving 
the quality of basic activity of every person in the world? The secret of every 
company is measured by their customer loyalty, but what if you (as an owner 
of company) are able to create an own community of customers, who will 
buy your product every time you will release one. These questions can be 

only answered by the most popular company in the world – Apple Inc.

ThE SECRET Of APPLE’S SUCCESS

A pple Computer Incorporated is probably the 
most famous company worldwide as well as 
its CEO - Steve Jobs. I do not have to intro-
duce this information, but couple years ago if 

you asked someone what is Apple and who is Steve Jobs, 
probably nobody would have known. Today if you say 
iPhone, iPad or iPod, you only think about Apple and its 
founders. What were the reasons of such huge success of 
this company? Was it the ingenuity of its founders or only 
a market niche? How Apple has gained so much popularity 
in every place in the world? 

Apple was created by 3 people: Steve Jobs, Steve 
Wozniak and Ronald Wayne. The name “Apple” comes 
from one of fruit diets of Jobs, but this symbol has cre-
ated a new image of a computer, which was nice, simple 
and modern. Apple was created as a partnership company, 
Wayne had 10% of participation and rest of them had 45%, 
but after eleventh day Wayne had resigned from this busi-
ness, because it was not a company with limited liability 
and he was afraid of his savings. Today Wayne would get 
for his 10% about 2,600 billion dollars. 

aPPle, Pixar, PePsi- cola, wHat’s next?

The company was established in 1976 and after 4 years 
it went public with a valuation of $1. 8 billion, 1,000 em-
ployees and more than 40 of them became millionaires to 
their stock options. Apple stocks were offered at $14 each 
on December 12, 1980 and all 4,600 million shares were 
sold in couple of minutes. At the end of the first trading day 
the value of Apples stock was $29. After that the stock was 
split 3 times and its split adjusted price was equal $2, 75.  In 
1983, John Sculley, the president of Pepsi - Cola became the 
president and CEO of Apple, because together with Jobs, 
they wanted to change the world. In 1985 Jobs has resigned 
from Apple and with band of loyal employees he has estab-
lished NeXT Company. After 10 years Apple bought Next 
and in 2000 Steve Jobs became the CEO of Apple. In the 
same time he was also a CEO of Pixar company.  From that 

time everything in Apple has changed and in nearly 12 years 
its stock value has increased from $7 to $705.

 
How to divide PeoPle into society                
& otHers?

The first secret for success was in the field of market-
ing and marketing research. In 1984 Apple created a TV 
advertisement worth 1. 5 million dollars, directed by Rid-
ley Scott and broadcasted during the third quarter of Super 
bowl XVIII. This marketing machine did not stop there, it 
was only the beginning. When we consider the iPod, iPhone 
or iPad spots, we can see a lot of smiling people dancing in 
colorful background. Apple does not advertise their product, 
they have created an Apple society perhaps more as their 
(culture) – “the Apple way of being”, and they invite all the 
people to join their world. During this process of invitation 
Apple uses a lot of useful tips to gather as many people as 
possible. The first is concentrating on the people – they have 
thought that it will be better to focus on what people do with 
a product, not what their product do. Another thing is the 
positioning of their logo on the power books, iPhones, iPads 
and other of their products is always upside down, which 
means that every person who uses their product is  adver-
tising apple products. But the most important thing about 
Apple is that they revolutionized  the the marketing system- 
they equip clients with specific words about the advantages 
of their products and just allow them to advertise their prod-
uct to other clients by the physical gestures  and specific ac-
tions, such as wearing white headphones. 

innovation – wHat does it mean? 

The problem and as well as the greatest success of 
Apple is that they did not invente something new. They 
did not invent mobile phones, computers or MP3 players. 
All those things are quite complicated for a person with-
out technical background. What Apple did, was that they 
have changed computers into Macs, MP3 into iPods and 
mobile phones into iPhones – they have improved design, 
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functionality and made life easier. The late entrance  to the 
market for this company was always very beneficial, be-
cause they always knew that people would like to be a part 
of a special group. That is why iPod does not make the mu-
sic sound better or allows saving money, it creates people 
and culture of Apple we can call it the “Apple World”.

metHods – from zero to Hero

The success of this company has nothing do with the 
way of their production process or usage of marketing tips. 
They are highly concentrated on the specific way of selling 
their products. Apple has 372 stores all around the world 
and an average sale per store is $51.1 million.  As a newcom-
er on the retail scene – they opened the first store in 2001; 
Apple gained the highest sale per feet square. It was  worth  
$6 050.  But the reason for success of those shops was not 
only the design and products, but also the employees who 
are working at Apples stores. It is the soul of this company, 
because they are trained, motivated and taught how to com-
municate with clients in appropriate and professional man-
ner,  to provide a client with and unforgettable experiences. 
Apple has not only created a specific group of clients, whom 
are under the influence of apple’s products or think they are 
unique because of the utilization of their product, but also 
the company is empowering and engaging its employees, 
who believe that they are changing the world. The employ-
ee at the store always approaches their client with warm 
and personal welcome- it is said that the customer of such 
store is welcomed within ten seconds or ten feet after enter-
ing the shop. They also create a lot of entertainment with 
use of Apple gadgets and they adapt to words of Sir Rich-
ard Branson, an English business magnate that: “Customers 
should not think of business as a place to buy a product or 
use a service. It should be a fun place to be!” 

good times & bad times

Have you ever seen the price of Apple shares? This 
question might be asked when the value of them was equal 
$ 705, 07 per share on September 21, 2012. What happened? 
From company, which worth of share was about $3, Apple 
became the most valuable stock company in the world and 
it was worth more than Exxon Mobil, JP Morgan or other 
giants.  If the stock chart of Apple is considered; then it can 
be easily noticed that Apple has grown about 440% from 
the first premiere of iPhone. If 
we will see the moments 
when iPhone 3GS, 4 
and especially 4S 
were introduced 

than the direction of the stock chart was only one – bullish. 
But when Apple was near the barrier of $700, they have in-
troduced iPhone 5, which was not innovative and underde-
veloped, but still it was the best iPhone ever. The value of 
the shares just crossed the barrier of $700, which was magi-
cal and then just fell down. What was the reason? iPhone, 
iPad and iPod- you can even imagine that if Apple produce 
mixers, that every Apple fun would have one. The mysteri-
ous thing about Apple shares was not that there was a finan-
cial crisis or a crisis on IT market, the thing is the fashion 
and loyalty of its customers. 

Apple is still fashionable, but the support for this 
company is decreasing. The loyalty indicator of custom-
ers for Apple has decreased from 88% in 2011 to 75% in 
Europe and from 93% to 88% in United States.  Apple is 
considered as the first mover company in the IT market 
sector, but here comes Samsung, which is a fast follower of 
iPhone as well as other competitors. The true fans of Apple 
were always against Samsung, but now more and more 
people choose Samsung, because they have the technology 
on the same level, but their prices are lower. 

so, wHat about tHe future?

The key moment was when Apple was worth $700, 
then everybody thought that the release of the iPhone 5 on 
the market will decide in what direction Apple will go. Did 
Apple become ordinary now? Some say that they are not able 
to construct anything else, because of the death of Steve Jobs 
and that when we look on iPhone 5, there’s nothing new in it.  
A lot of consumers and investors concluded that the magi-
cal run of Apple is over and that in the near future its stock 
share will be worth $100 or even $10. But they forget about 
one very important thing, Apple did not create only iPhones 
or other iProducts – it created people, as well as the cus-
tomers and employees. What if Apple will create something 
completely new now, as it was with first iPhone? Then, peo-
ple will remind themselves – we have been a part of Apple 
community, we need to come back there. Always on the mar-
ket, there can be different scenarios, but people need to take 
under consideration that this is not the end of Apple and that 

they can still win this match without 
their greatest star - Steve Jobs.

Dominik Kujawski
dominik.kujawski@hotmail.com
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Od w ybuchu kryzysu ekonomicznego 
w 2008 roku za całe zło świata ekonomicz-
nego obwinia się finansistów. To banki 
udzielały ryzykownych kredytów hipo-

tecznych, a inne instytucje finansowe tworzyły oparte na 
nich produkty. Agencje ratingowe w swoich analizach nie 
uwzględniały potencjalnego ryzyka związanego z inwe-
stycją w owe produkty, dzięki czemu nie do końca praw-
domównym doradcom finansowym udawało się sprze-
dawać je klientom. W końcu, to spekulanci doprowadzili 
do nadmuchania bańki na rynku, która wreszcie musiała 
pęknąć. Takie właśnie pokrótce były przyczyny kryzysu, 
jaki dotknął miliony ludzi na całym świecie. Większość 
z nas dobrze pamięta tamte czasy - codzienne spadki na 
giełdzie, topnienie oszczędności trzymanych w fundu-
szach inwestycyjnych i panikę wszechobecną w mediach.

Podczas gdy „zwykli obywatele” tracili oszczędności 
swojego życia, rządy i banki centralne zaczęły pompo-
wać miliardy dolarów, euro, funtów czy jenów w rato-
wanie banków. Kto za to wszystko zapłacił? Oczywiście 
ostatecznie koszty ich ratowania ponieśli podatnicy. To 
przelało czarę goryczy. Od tego momentu, neutralne 
wcześniej dla społeczeństwa, instytucje finansowe sta-
ły się wrogiem publicznym numer jeden. Na jaw zaczęły 
wychodzić gigantyczne pensje bankierów, które były nie 
do zaakceptowania dla przeciętnego człowieka. Nawet po 
wybuchu kryzysu i przyjęciu pomocy rządowej astrono-
miczne premie często przekraczające kilkakrotnie rocz-
ne wynagrodzenie podstawowe nie zniknęły z banków. 
O obyczajach panujących na Wall Street czy w City (fi-
nansowe dzielnice Nowego Jorku i Londynu) powstawały 
książki i filmy. Według autorów wielu publikacji, do ty-
powych rozrywek finansistów należało upijanie się dro-
gimi trunkami w najbardziej ekskluzywnych lokalach, 
zażywanie narkotyków czy korzystanie z usług prostytu-

Upadek słynnego i cieszącego się dobrą renomą banku Lehmann Brothers 
5 lat temu oznaczał dla tysięcy osób utratę pieniędzy oraz miejsc pracy. 
Spowodował wielkie zamieszanie, strach i przemiany, ale nie tylko. 
Następstwa tego zdarzenia doprowadziły do tego, iż instytucje niegdyś 
cieszące się zaufaniem społeczeństwa straciły swoją twarz i wiarygodność.

WROGOWIE PUbLICZNI

tek. Opinia publiczna była wściekła, tym bardziej, że tak 
naprawdę nikt nie poniósł konsekwencji swoich działań 
na rynkach kapitałowych. Banki twierdziły, że nie były 
świadome potencjalnego ryzyka sprzedawanych instru-
mentów finansowych, a agencje ratingowe utrzymywały, 
że nie było sygnałów, które pozwoliłyby przewidzieć to, 
co stało się w 2008 roku. Instytucje, które zatrudniają 
tysiące wysoko opłacanych specjalistów po to, aby two-
rzyć, wyceniać i sprzedawać produkty finansowe nie wie-
działy czym tak naprawdę się zajmują?

nowe rozdanie kart

Mimo iż winni kryzysu nie ponieśli konsekwencji, 
a w mediach przestały się pojawiać wzmianki na temat 
nieuczciwych finansistów, ludzie nie zapomnieli przez 
kogo (według nich) stracili swoje oszczędności. Niena-
wiść wobec świata finansów ma się całkiem dobrze, na-
dal powstają ruchy takie jak Occupy Wall Street (Okupo-
wać Wall Street), a ludzie często urządzają manifestacje 
wyrażające ich dezaprobatę wobec bankierów oraz rzą-
dów ich wspierających. Po dwóch latach, w ciągu któ-
rych sytuacja na rynkach i w światowych gospodarkach 
powoli zaczęła wracać do normy, nadeszła nowa odsłona 
kryzysu. Tym razem kłopoty miały, i mają je nadal, nie 
banki czy firmy, a całe państwa. I to nie państwa ubo-
gie, a tradycyjnie – Europa od zawsze była bogata. Inne 
kontynenty goniły bogate kraje europejskie, które przez 
dziesiątki lat rozpieszczały swoich obywateli przywile-
jami socjalnymi, które zamiast wprowadzać reformy, 
pożyczały pieniądze na rynkach finansowych, które nie 
były w stanie zmodernizować swoich gospodarek. Różne 
problemy dotykają Grecję, Włochy, Hiszpanię, a jesz-
cze inne Portugalię. Generalnie kraje te mają wysoki 
lub astronomiczny dług publiczny (Grecja – około 160% 
PKB). Panuje w nich wysokie bezrobocie, a gospodarki 
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nie są i nigdy nie były gotowe na wprowadzenie Euro.
Przed wejściem do strefy Euro, kraje te mogły kon-

kurować z państwami, takimi jak Niemcy czy Francja 
własną, co ważne, słabą walutą. Dzięki temu produkty 
eksportowane do innych krajów były relatywnie tanie 
i łatwo było znaleźć na nie popyt. O ile większość z nas 
prawdopodobnie zna niewiele produktów pochodzących 
z Grecji czy Portugalii, o tyle już produkty włoskiego 
przemysłu motoryzacyjnego, tekstylnego czy spożywcze-
go są znane i cenione na całym świecie. Przez wiele lat 
Włochy nie musiały modernizować swojej gospodarki, 
gdyż prościej było osłabić swoją walutę i zyskać w ten 
sposób konkurencyjność, np. wobec produktów niemiec-
kich. W momencie wprowadzenia Euro, słaba waluta 
przestała pomagać eksportowi, a sytuacja w wymienio-
nych krajach zaczęła się pogarszać. Z przestarzałą i pro – 
socjalną gospodarką kraje południowej Europy nie mogą 
konkurować z resztą kontynentu, a tym bardziej świata. 
Skoro realna gospodarka jest w nie najlepszej kondycji to 
jakoś trzeba znaleźć pieniądze na utrzymanie wysokich 
wydatków... Najlepiej pożyczyć. I tak, 
od kilkunastu lat, dług wymienionych 
państw rósł w szybkim tempie. Nieca-
łe 3 lata temu wszystkie te problemy 
wyszły na jaw i na świecie znów zapa-
nował strach. Co by było, gdyby państwa 
zaczęły bankrutować jedno po drugim?

Polowanie na winnycH

Zadłużone kraje zaczęły mieć problemy. Agencje 
ratingowe tym razem chciały wykonać swoją pracę jak 
należy, więc obniżały oceny zdolności kredytowej krajów 
południa Europy, systematycznie ostrzegając inwesto-
rów przed zbliżającymi się kłopotami. Spowodowało to 
zwiększenie kosztów zadłużania się przez rządy, a ren-
towności obligacji skarbowych osiągały rekordowe po-
ziomy. Politycy znaleźli się w nieciekawym położeniu. 
W tym przypadku, oczywistym stało się, że to nie świat 
finansów spowodował zamieszanie, tylko brak reform, 
a wzrost rentowności obligacji w takiej sytuacji jest na-
turalnym działaniem rynkowym. Okazało się, że... to 
nieprawda! Politycy chcący zachować twarz, zrzucili winę 
na „spekulantów”. Wielokrotnie członkowie rządów róż-
nych państw obwiniali ich za destabilizację rynku dłu-
gu, za problemy swoich państw, za spadki na giełdzie, za 
wprowadzanie niepokoju. Część krajów wprowadziła za-
kaz gry na spadki (zajmując taką pozycję gracz zyskuje, 
gdy wartość danego instrumentu spada), a cała Europa 
szykuje się do wprowadzenia podatku od transakcji fi-
nansowych, który ma odstraszyć spekulantów od częste-
go zawierania pozycji. Szkoda tylko, że politycy wydają 

się nie mieć świadomości tego, że obecnie rynek 

FelietoN
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kapitałowy jest sercem gospodarki. Podatek taki uderzy 
nie tylko w spekulantów, ale także klientów banków czy 
firmy, zajmujące się handlem zagranicznym. Nie wspo-
minając o ludziach pracujących dla różnego rodzaju in-
stytucji finansowych, którzy mogą stracić pracę przez 
kolejne pogorszenie konkurencyjności Europy (żadne 
kraje z rozwiniętymi rynkami kapitałowymi, poza euro-
pejskimi, nie mają zamiaru wprowadzać takiego podat-
ku, dzięki czemu z pewnością wiele operacji finansowych 
wyniesie się ze Starego Kontynentu). Od momentu pierw-
szych niepokojów z 2010 r., dotyczących Grecji, przywód-
cy krajów PIIGS (Portugal, Ireland, Italy, Greece, Spain) 
wprowadzili w swoich krajach szereg reform. Niestety, 
większość z nich polega na podwyżce podatków, a nie cię-
ciu wydatków. Skutki dla społeczeństw tych państw stają 
się dramatyczne. Dla przykładu, w Grecji już więcej niż 
co czwarta dorosła osoba, a w Hiszpanii co drugi mło-
dy człowiek pozostają bez pracy. Trudno się więc dziwić 
ogólnej frustracji i protestom na coraz większą skalę.

wyrok

Nie ma wątpliwości, że ludzie nadal będą obwiniać 
za wiele złych rzeczy spekulantów i częściowo będą mieć 
rację. Gdyby nie rozwinięte, lewarowane rynki finan-
sowe prawdopodobnie ceny ropy, metali szlachetnych 

czy żywności nie byłyby tak wysokie. Olbrzymi odse-
tek transakcji zawieranych na tym obszarze to operacje 
czysto spekulacyjne, obliczone na wzrost ceny. Niestety 
wzrosty te odczuwa ludność całego świata. Zwłaszcza ro-
snące ceny żywności oznaczają dla wielu biednych kra-
jów prawdziwy dramat.

Jeśli chodzi natomiast o banki to musi minąć spo-
ro czasu zanim znów zaczną cieszyć się zaufaniem lu-
dzi. Działają na swoją niekorzyść, ponieważ funkcjonują 
tajemniczo, niezrozumiale, a niekiedy dopuszczają się 
łamania prawa. Mimo wszystko, należy zadać sobie py-
tanie, czy cała wina za kryzys leży po stronie instytucji 
finansowych. Przecież to państwo tworzy prawo i prze-
pisy, a rządy wielu krajów przez lata deregulowały rynki 
finansowe, aby przyciągnąć do siebie kapitał i inwestycje 
zagraniczne. Te same rządy, bojąc się reakcji społeczeń-
stwa, utrzymywały wysokie wydatki zadowalając tym 
swój elektorat. Teraz przyszła pora zapłacić za swoje nie-
odpowiedzialne działania. Instytucje finansowe straciły 
swobodę w działaniu, część polityków przegrała wybory, 
skończyła kariery, ale niestety największe koszty pono-
szą tradycyjnie zwykli obywatele.

Mateusz Adamkiewicz
mat.adamkiewicz@gmail.com

FelietoN

Kryzysy gospodarcze były, są i prawdopodobnie będą tak długo jak długo będzie istniała cywilizacja. 
Nie ma wielkiego znaczenia kto konkretnie i w którym momencie za nie odpowiada. Mogą to być 
bankierzy, mogą to być też politycy. Należałoby się zastanowić co łączy te przypadki, dlaczego pewne 
decyzje, a czasem zachowania, doprowadziły do załamania koniunktury, jak i problemów finansów 

publicznych. Zastanawiając się głębiej nad tym problemem można zaryzykować twierdzenie, że jeden z czynników 
pozostaje mocno niedoceniony w dzisiejszej ekonomii – natura ludzka. Czy na pewno homo economicus istnieje? 
Może to rasa wymyślona, nigdy nie istniejąca. Czy jedząc bułkę człowiek zastanawia się nad maksymalizacją krzywej 
użyteczności? A co jeśli o wszystkim we współczesnej gospodarce decyduje po prostu zwykła chciwość? Żądza zysku, 
czy władzy doprowadziły do nieodpowiedzialnej kreacji pieniądza, przeprowadzania transakcji finansowych z użyciem 
instrumentów coraz bardziej oderwanych od realnej gospodarki. Państwa zaczynają opierać podstawy swojego 
funkcjonowania na „wydmuszkach” finansowych – nierzeczywistych transakcjach, złudnych stopach procentowych 
wyznaczanych decyzjami administracyjnymi. Współczesna ekonomia zdaje nie radzić sobie dobrze z nowymi 
wyzwaniami. Niedoceniony czynnik ludzki w zaskakujący sposób dał o sobie znać. To zdehumanizowane określenie 
całkiem dobrze oddaje obecne spojrzenie na ekonomię, gdzie wszystko już zostało policzone. I tylko człowieka nie 
zamieniono jeszcze w zestaw równań, choć tak całkowicie nie można być tego pewnym. Bankier wypłacający sobie 
gigantyczną premię w czasach kryzysu, polityk hojnie dysponujący cudzymi pieniędzmi to wszystko jest bardzo 
ludzkie. Jak można ich potępić, skoro każdy z nas na ich miejscu zrobił by prawdopodobnie dokładnie to samo? Może 
to najwyższy czas by usłyszeć głosy psychologów, socjologów. A może warto też dokonać pewnej podróży w czasie 
i pochylić się nad alternatywnymi szkołami ekonomii. Panie Hayek, czy śmieje się pan dzisiaj z nas jak z niepoprawnych 
uczniów, którzy w pierwszy dzień wiosny poszli na wagary przegapiwszy ważną lekcję?

dr Rafał Wolski
Katedra Ekonomii Przemysłu i Rynku Kapitałowego Uniwersytetu Łódzkiego
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Nordea Operations Centre (NOC) is a back 
office centre within the Nordea Group pro-
viding a variety of services to the Scandi-
navian branches of the bank. The centre 

was officially opened in November 2010, highlighting the 
presence of Nordea in Łódź where Nordea Bank Polska 
has its offices as well. We work together with the busi-
ness units in Denmark, Norway, Sweden and Finland. 
The variety of business processes that are handled by 
us includes, just to mention a few, Accounts Payable, In-
voice Handling, Reconciliation, International Cheques, 
Trade Finance, International Payments, Cards. 

The centre anticipates a boost in number of finance 
and accounting services managed on board, with new 
processes which are currently being migrated. At pres-
ent, we have nearly 400 
employees, however, the 
number is growing dy-
namically and we are like-
ly to double the number of 
employees over next two 
years. NOC has its office 
in Cross Point (the former 
Próchnik Textile Factory), 
which is a class A build-
ing situated close to the 
city centre. The interiors 
and equipment complies 
with the standards of the 
21st century office. Cross 
Point has been awarded 

as the Best Office of 2011. Tenants rated it as super com-
fortable place to work at. Today we occupy three floors and 
are looking into expanding in additional location.

career PatH in noc – it is in your Hands

Every new employee gets familiar with opportuni-
ties to develop inside the company. There are two basic 
paths to follow: expert and managerial. The paths are 
subject to the changing environment and are not bound 
to rigid plans so that employees can feel that their ca-
reer is based on individual skills and work involvement. 
Professional business experience is not required for the 
Applicant position and this is where the path starts for 
recent university graduates. Some of our employees are 
just before their graduation, some have just gradu-

NORDEA OPERATIONS CENTRE - 
A MODERN AND fAST GROWING bACK 
OffICE WIThIN ThE LEADING fINANCIAL 

INSTITUTION IN ThE NORDIC REGION
If you like people and enjoy cooperation, NOC is the place 
for you. One of our values is „It’s all about people” and 
this is the attitude that our HR department shows when 

interviewing new staff.

twoja KaRieRaARTYKUŁ SPONSOROWANY
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ated and it is their first job. Persons with professional 
work experience in business area occupy more senior po-
sitions (like specialist, team leader, etc.). 

All employees receive support from their direct su-
pervisors allowing them to develop their skills and im-
prove within NOC career paths.  Still, it is each employee 
responsibility to decide on the path they want to choose. 
NOC is an enabler.

In NOC you have the possibility do develop your-
self by performing variety of tasks (also changing teams), 
taking part in challenging projects, handling addition-
al responsibilities when given opportunity. In addition 
there is a number of training activities aimed both at 
knowledge and soft skills development. All the factors 
mentioned above help you in building up your resume 
and support your development. 

Speaking of social benefits NOC offers (among 
others): private medical care, social fund, holiday re-
imbursement, study grants, profit sharing, on-the-job 
training, language courses, sports vouchers, team build-
ing activities and events. 

We are working according to the Nordic calendar 
(Mon-Fri on all Nordic business days).

manPower - we build bridges

NOC is an international and multicultural envi-
ronment.  It is the meeting point for Polish and Nordic 
culture. We have the opportunity to take a closer look at 
Nordic way of doing business and learn how to interact 
efficiently with our stakeholders. We build bridges be-
tween different cultures and generations. 

The employees meet the following requirements: they 
are well-versed in English, know how to play as a team 
member, are open-minded, and pay attention to details. 

Providing services to the financial institution 
requires from all of us not only to be accurate and 
task-oriented, we want to be a business partner who 
searches for better solutions and comes up with ideas 
for improvements. The continuous improvement is 
based upon LEAN methodology which we apply in 
our daily office operations continuously improving the                          
way we work. 

all about noc – not only work

Our employees are responsible for many activities 
at work and are performing efficiently. As even more 
challenging tasks are coming to Nordea Operations Cen-
ter (NOC) we are waiting for ambitious people to work 
and develop themselves here. 

NOC gathers many young and creative people, for 
whom this place is not only work. They do many activities 
together like bike riding or simply running marathons.

From the beginning of NOC there were set up at least 
five project teams covering social activities for employees. 
There is the Social Team responsible for interesting events 
integrating people all together. Last year this hard work-
ing team organized Halloween and at that time the whole 
NOC was taken over by witches, vampires and zombies.  
What is more there were also Open Days organized spe-
cially for our employees’ relatives and friends to answer 
the most popular question – what are you doing at your 
everyday work. As many new comers are starting work 
at NOC a special team was created in order to help them 
during first steps here. This one is called Introductory 
Person team – so if you are new, don’t worry we will look 
after you while starting. That is not all as new projects 
are starting like Green NOC and Communication project 
and many more. Green NOC is responsible for sustainable 
development of NOC – we are going to change our attitude 
to be more environment friendly and change the influence 
on it to be less harmful. 

All these activities came from our employees, which 
is a good proof that it is worth working in such a creative 
environment as each new person on board gives their 
contribution to the total value. This is how people are 
building up this company. One of our most important 
values is “It’s all about people”. 

noc in emPloyee’s eyes

“My adventure with Nordea Operations Centre 
began almost a year ago. When I went to the interview 
I had many doubts because I had no experience in bank-
ing, so I thought, that it will be my first and last meet-
ing with Nordea. But it was not! Nordea is looking for 
open minded people who are ready to learn, work effi-
ciently and still want to develop. If you are wondering 
whether you should apply for new job, I can help you. 
Choose NOC! You can meet many fantastic people there, 
always optimistic, happy and smiling faces. One of the 
most important advantages is your possibility to work in 
an international environment. And you might get oppor-
tunity to go to Scandinavian countries for process train-
ing! Nordea supports high business standards, built on 
Nordic culture.”

JOIN NORDEA OPERATIONS CENTER, IT IS ALL 
ABOUT PEOPLE. IT IS ALL ABOUT YOU!!!

twoja KaRieRa
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Poważnym problemem, decydującym o pozio-
mie długu publicznego, są zbyt niskie wpły-
wy do budżetu państwa. Szczególnie ważne 
okazują się być wpływy podatkowe, które 

stanowią zdecydowaną większość wśród kategorii do-
chodów państwa. Problem ten polegać może zatem na 
źle dostosowanej stawce podatkowej, zbyt uciążliwych 
procedurach administracyjnych czy wysokiej stopie bez-
robocia. Każdy z tych elementów odgrywa istotną rolę 
w ograniczaniu wpływów podatkowych.

Zgodnie z krzywą Laffera, zbyt niska bądź nadmier-
nie wysoka stawka podatkowa powoduje ograniczenie 
potencjalnych wpływów budżetowych. Wynika to z nie-
pokrycia się optimum podatkowego 
z rzeczywistą, aktualną wartością 
stawek ustalanych przez rząd. Powo-
duje to zmniejszenie wpływów budże-
towych, szczególnie uzależnionych od 
wpływów podatkowych. Podczas gdy 
wysokość wydatków nie wykazuje 
żadnych zmian następuje, w zależno-
ści od bieżącej sytuacji, zmniejszenie 
nadwyżki budżetowej lub wzrost war-
tości deficytu. Zdecydowanie gorszą 
sytuacją jest ta, w której powiększany 
zostaje deficyt budżetowy, gdyż jego permanentne utrzy-
mywanie prowadzi do wysokiego przyrostu długu publicz-
nego. Dlatego ważna jest dynamiczna reakcja na słabsze 
niż w założeniach wyniki, obrazujące wpływy budżetowe. 
Odpowiedzią rządu powinno być ograniczenie wydatków 
publicznych, ponieważ jedynie taki zabieg skutkować może 
w krótkim okresie eliminacją deficytu, a co się z tym wią-
że – zmniejszeniem prawdopodobieństwa wzrostu długu 
publicznego w Polsce. Argument ten stanowi również po-
twierdzenie, że przekonanie Johna Maynarda Keynesa 

o słuszności interwencjonizmu państwowego wspierane-
go wysokimi wydatkami, jest nietrafne z punktu widzenia 
skutecznego zarządzania długiem publicznym oraz  sta-
bilizowania sytuacji gospodarczej kraju. Jednak w Polsce 
proces ten przebiegał niejednokrotnie zbyt wolno. Dosto-
sowanie wydatków państwa, do odpowiednio niższych od 
oczekiwań wpływów, następowało w stopniu niewystar-
czającym. Kolejne władze RP nie były w stanie skutecznie 
zmniejszać wydatków państwa, przez co przyczyniały się 
do powiększania deficytu budżetowego.

Kolejnym elementem oddziałującym na spadek 
wpływów budżetowych są uciążliwe procedury admini-
stracyjne w Polsce. Problemy piętrzą się przede wszystkim 

przy rozpoczynaniu 
działalności gospo-
darczej oraz rozli-
czaniu podatku do-
chodowego od osób 
fizycznych. Kwestie 
te stanowią czynnik 
demotywujący przy 
podejmowaniu de-
cyzji o zakładaniu 
przedsiębiorstwa. 
O d z w i e r c i e d l a j ą 

przez to również niższe wpływy z podatku CIT.
Ostatnim determinantem wpływów podatko-

wych jest stopa bezrobocia. Zależność ta sprowadza się 
do stwierdzenia – czym wyższa stopa bezrobocia, tym 
niższe wpływy z podatku PIT. W Polsce problem nad-
miernego bezrobocia jest szczególnie widoczny. Należy 
zatem bezdyskusyjnie uznać, że nie wpływa on na polep-
szenie sytuacji budżetowej kraju.

Dawid Piskorz
dawidpiskorz@poczta.pl

Czy Polska podzieli los Grecji, Irlandii i Portugalii? Odpowiedź na to 
pytanie nie będzie optymistyczna, jeśli władze wystarczająco szybko nie 

podejmą ekonomicznie racjonalnych działań.

NIEWYSTARCZAJĄCE WPŁYWY 
PODATKOWE – CZYLI JAK 
ROŚNIE POLSKIE ZADŁUŻENIE

O D P O W I E D Z I Ą  R Z Ą D U  N A 
MN I E JSZE  WPŁY W Y bUDŻE TOWE 
POWI NNO bYć OGR AN I CZE N I E 
WYDATKóW PUbLICZNYCh, GDYŻ 
J E DY N I E  TA K I  Z A b I E G  M OŻ E 
SKUTKOWAć W KRóTKIM OKRESIE 
ELIMINACJĄ DEfICYTU, A CO SIę 
Z  T YM WIĄ ŻE –  ZMNIEJSZENIEM 
PRAWDOPODObIEńSTWA WZROSTU 
DŁUGU PUbLICZNEGO W POLSCE. 

FelietoN
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aMaNcio 
oRtega

człoWIek 
zagadka
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A m a ncio Or tega je st  h isz pa ńsk im 
miliarderem, twórcą i wieloletnim prezesem 
firmy tekstylnej Industria de Diseño 
Textil (Inditex), która skupia marki: Zara, 

Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, 
OYSHO, Zara Home i Uterque. Posiada on ponad 6 000 
sklepów i zatrudnia ponad 100 000 pracowników. 

Amancio Ortega jest właścicielem 59% udziałów holdingu.

od zera do zary

Amancio Ortega Gaona urodził się 28 marca 1936 
roku w Busdongo de Arbás, hiszpańskiej prowincji 
León. Jego ojciec był kolejarzem, matka pokojówką. 
W wieku 13 lat przeprowadził się do La Coruñy – cen-
trum iberyjskiego przemysłu odzieżowego. Podjął tam 
swoją pierwszą pracę jako „chłopiec na posyłki” dla fir-
my produkującej luksusowe koszule. Często zmieniał 
posady, by potem zostać asystentem krawca. W latach 
60. mianowano go kierownikiem sklepu konfekcyjnego, 
dzięki czemu poznał odzieżowy biznes od podszewki.

Szybko zauważył, że na modne, markowe ubrania 
stać tylko nielicznych. Postanowił to zmienić. Zaczął 
sprowadzać tańsze materiały z Barcelony i szyć z nich 
podobne rzeczy za niższą cenę. W 1972 roku powstała 
jego pierwsza firma - Confecciones Goa, szyjąca głów-
nie szlafroki i bieliznę nocną. Pomocą natomiast słu-
żyła mu nieustannie pierwsza żona Rosalia Mera. Już 
3 lata później, współpracując z lokalnymi spółdziel-
niami szwaczek, uruchomił swój pierwszy sklep Zorba. 
Niestety dwie ulice dalej znajdował się pub o tej samej 
nazwie, którego właściciel ostro zaprotestował. Ortega 
był zmuszony zmienić nazwę i tak powstała znana dziś 
na całym świecie Zara. 

szybka moda – szybki zysk

Wybór umiejscowienia sklepu nie był przypadkowy. 
Ortega już wtedy znał rynek i wiedział do czego dąży. Zara 
była doskonala zlokalizowana, mieściła się w najlepszym 

Ten biznesmen przebojem wdarł się na 3. miejsce w tegorocznym rankingu 
najbogatszych ludzi świata według Forbes, pomimo że zrezygnował z funkcji 
prezesa własnej firmy. Jego majątek szacowany jest na 57 miliardów dolarów, 
z czego ponad 25% zarobił tylko w przeciągu minionego roku! O Ortedze 
mówią teraz wszyscy, choć nigdy nie udzielił on żadnego wywiadu. Kim jest 
ten tajemniczy miliarder? Ekonomiści na całym świecie z niedowierzaniem 

odkrywają sekrety jego sukcesu.

centrum handlowym La Coruñy. Marka miała przyciągać 
klientów wzornictwem zaczerpniętym od projektantów 
i atrakcyjną ceną. W ten sposób zaradny Hiszpan zdemo-
kratyzował wielką modę, czyniąc ją dostępną dla szero-
kiego grona ludzi. To posunięcie okazało się być strzałem 
w dziesiątkę i pozwoliło na otwarcie kolejnych sklepów. 
Wywołał istne szaleństwo. Młode kobiety z dużych miast 
wykupywały jego kolekcje prawie natychmiast. 

Ortega nie poprzestał na tym. Dokonał istnej re-
wolucji w skostniałej strukturze przemysłu modowego, 
skracając do zaledwie kilku tygodni czas między pro-
jektem, a jego realizacją i dostawą do sklepów. Stwo-
rzył system, oparty na najnowszych technologiach, tak 
sprawny, że gdy tylko jakiś model koszulki nie sprzeda-
wał się, był wycofywany. Zmieniano mu nadruk i jesz-
cze w tym samym miesiącu wracał na sklepowe półki! 
Ten nowy model marketingowy nazwano Instant Fa-
shion. Konkurencja zaczęła go naśladować, by nie zo-
stać w tyle. Ale to trudne zadanie, bo jak powiedział 
Newsweekowi były dyrektor zarządzający Inditex-em 
José María Castellano „Moda jest jak jogurt – ma krót-
ki termin przydatności do spożycia.” 

sekrety sukcesu uJawnione

W jaki sposób hiszpański biznesmen stał się jed-
nym z najbogatszych ludzi na Ziemi? Odpowiedź jest 
prosta - poprzez cięcie kosztów. Produkcja została 
umieszczona blisko sklepów, co umożliwiło tanie i szyb-
kie dostawy, a także oszczędności na magazynowaniu 
ubrań. Reklamy nie potrzebował – jego produkty roz-
chodziły się w szybkim tempie – sława marki oparta była 
na przekazie ustnym. Jego produkty broniły się same. 
Nie zatrudniał on jednego znanego projektanta, ale dwu-
stu nieznanych, którzy kopiują najlepiej sprzedające się 
wzorce ze świata mody, dzięki czemu szybko wprowa-
dza je do obrotu. Jego firma przygotowuje kilka kolek-
cji rocznie, a nie tylko dwie, jak miało miejsce dotych-
czas. Dzięki oszczędnościom mógł pozwolić sobie               
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na utrzymanie produkcji w Hiszpanii, zamiast przenosić 
ją do Chin, gdzie szyte było tylko 25% jego odzieży. 

Firma rozwijała się tak prężnie, że w 1985 roku Or-
tega założył holding Inditex. W niedługim czasie stał się 
on jednym z największych międzynarodowych przed-
siębiorstw w branży 
tekstylnej. Wyprze-
dzały go jedynie 
amerykański GAP 
i szwedzki H&M. 
Z biegiem lat poten-
tat tworzył kolejne 
„sieciówki” i roz-
począł ekspansję 
na rynki światowe, 
otwierając sklepy 
kolejno w Portuga-
lii, Włoszech, Wiel-
kiej Brytanii, USA, 
Ameryce Łacińskiej, 
a nawet w Kuwejcie 
i Japonii. Odważne 
biznesowe decyzje 
i kolejne sukcesy doprowadziły go do miejsca, w którym 
znajduje się dzisiaj. Wszyscy zadają sobie teraz pytanie: 
jaki jest człowiek, który zdobył szczyt?

wyniosły czy skromny? 

Jaki Ortega jest naprawdę? Tego nie wie nikt. Ten 
człowiek nigdy nie zgodził się na udzielenie wywia-
du. W mediach mówi się o nim „koszmar publicysty”. 
Nie chce sławy. Jedna z nielicznych wypowiedzi, jakie 
udało się od niego wydobyć to „Nie chcę być rozpozna-
wany na ulicy. Chcę, żeby tylko rodzina i przyjaciele 
wiedzieli kim jestem.” Nie pojawia się na oficjalnych 
bankietach. Nie urządził przyjęcia nawet wówczas, 
gdy jego spółka, wchodząc na giełdę w 2001 roku, po-
dwoiła swoją wartość. Jakby tego było mało, kiedy 
książę Filip, następca hiszpańskiego tronu, wizyto-
wał jego firmę, Ortega na spotkanie wysłał jednego                                                            
ze swych współpracowników! 

Znany jest ze swej pracowitości. Powiedział po-
dobno, że za bardzo lubi pracować, by brać sobie wol-
ne. Jednak gdy już zdecyduje się na wakacje, podróżu-
je prywatnym odrzutowcem Bombardier The Global 
Express BD - 700, wartym bagatela 45 mln dolarów. 
Po ziemi natomiast porusza się limuzyną Audi A8, 
cenioną bardziej za swe osiągi i wygodę, niż elitar-
ność. Ten najbogatszy Europejczyk dopiero zaczyna 

korzystać z luksusu, na jaki go stać. Jest właścicielem 
jednego z najlepszych hoteli w USA - The Epic Resi-
dences & Hotel Miami. Niedawno kupił Torre Picasso 
– najwyższy wieżowiec w Madrycie. Nieruchomość ta 
kosztowała go 536 mln dolarów. 

Laptopa ma, ale podobno nigdy 
go nie włączył. Woli wszystko zapi-
sywać w notatniku. Ma doskonałą 
pamięć. Zna wszystkie liczby, staty-
styki i dane swojej firmy, co sprawia, 
że jest trudnym negocjatorem. Nie 
ma nawet własnego gabinetu. Kawę 
kupuje zawsze w tej samej kawiarni, 
a lunch jada z pracownikami, w fir-
mowej stołówce. Lubi przesiadywać 
na hali produkcyjnej, gdzie łatwiej 
mu nadzorować pracę. Rezygnując 
z funkcji prezesa w lipcu 2011 roku, 
w oficjalnej notatce napisał: „Drodzy 
przyjaciele! Nadszedł czas, by moje 
miejsce zajął Pablo Isla, który repre-
zentuje kombinację młodości i do-
świadczenia.” Ortega wciąż jednak 

posiada decydujący głos w firmie.

bogaty emeryt

77-letni dziś Amancio jest rentierem. Najczęściej 
można go spotkać ubranego w prosty uniform, złożony 
z granatowej marynarki, białej koszuli i szarych spodni. 
Jeśli nosi garnitur, to zawsze bez krawata. Legenda gło-
si, że ostatni raz miał go na sobie… w dniu swojego ślu-
bu. Nie nosi odzieży własnych marek, bo „ubrania te są 
projektowane dla chudych, proporcjonalnie zbudowa-
nych mężczyzn” (sam jest słusznej postury). 

Jego miłością są konie. Posiada hipodrom oraz wła-
sną stadninę na przylądku Fisterra, gdzie odpoczywa 
jeżdżąc konno po malowniczych terenach hiszpańskie-
go, skalistego nabrzeża. Pasją jeździecką zaraził swoją 
ukochaną córkę. 28-letnia dziś Marta niedawno wyszła 
za mąż za słynnego dżokeja Sergio Alvareza. Okazuje się, 
że odziedziczyła po tacie także smykałkę do interesów. 
Pracuje w rodzinnej firmie, gdzie obejmuje bardzo wyso-
kie stanowisko. Mówi się, że to ona zostanie dziedziczką 
modowego imperium. Te plany jednak jeszcze będą mu-
siały poczekać, ponieważ Marta jest w ciąży. Ortega szy-
kuje się teraz do nowej roli – dziadka.

Kacper Landowski
landowski.kacper@gmail.com

N I E  Z ATRUDN IA ON JE DNEGO, 
ZNANEGO PROJEKTANTA, ALE 200 
N I E ZNANYCh,  K TóR Z Y KOPI UJĄ 
NAJLEPIEJ SPRZEDAJĄCE SIę WZORCE 
ZE ŚWIATA MODY I  NAJSZYbCIEJ 
WPROWADZ A J E  DO O bROTU. 
JEGO fIRMA PRZYGOTOWUJE KILKA 
KOLEKCJI ROCZNIE, A NIE TYLKO 
DWIE, JAK TO bYŁO DOTYChCZAS. 
DZIęKI TYM OSZCZęDNOŚCIOM MóGŁ 
POZWOLIć SObIE NA UTRZYMANIE 
PRODUKCJI W hISZPANII, ZAMIAST 
PRZENOSIć JĄ DO ChIN, GDZIE 
PRODUKOWANE JEST TYLKO 25% 
JEGO ODZIEŻY.

twoja KaRieRa
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Z tego właśnie pytania, w latach 60. XX wie-
ku, zrodziła się idea sprawiedliwego han-
dlu. Zauważono, że hipokryzją jest narzu-
canie mieszkańcom biedniejszych rejonów 

absurdalnych kontraktów handlowych, zarabiając na 
tym miliardy, by później ułamek tej kwoty przezna-
czyć na pomoc dla nich. „Trade not aid” stało się ha-
słem przewodnim inicjatywy, wzywającej do handlu 
z krajami rozwijającymi się, jako najlepszej recepty na 
ich szybki rozwój gospodarczy.

trade not aid?
Głównym założeniem Fair Trade jest więc oferowa-

nie lepszych warunków handlowych oraz ochrona pra-
cowników i pracodawców z biednych krajów. Pomagają 
w tym ogólnie sformułowane zasady sprawiedliwego 
handlu. Najważniejsze z nich to: 

1. Uczciwa cena, którą wytwórcy otrzymują za 
swoje produkty. Ważne jest, by jej wysokość była uzgad-

„Z każdej filiżanki kawy jaką wypijamy w kawiarni producent dostaje 
od 5 do 25 groszy.” Taki komunikat wyczytać można na oficjalnej stronie 
Koalicji Sprawiedliwego Handlu – jednej z organizacji promującej 
inicjatywę Fair Trade. Po dokonaniu prostych obliczeń na usta ciśnie się 

tylko jedno pytanie - czemu te proporcje są tak niesprawiedliwe?

SPRAWIEDLIWY hANDEL – PRZYSZŁOŚć 
KRAJóW TRZECIEGO ŚWIATA?

niana z producentem jako partnerem, a nie narzucana 
z pozycji silniejszego. Powinna też ona uwzględniać 
uwarunkowania lokalne oraz pokrywać koszty zrówno-
ważonej i ekologicznej produkcji.

2. Pracownikom powinno zapewnić się godną 
pracę, bezpieczeństwo i dobre warunki socjalne. Nie 
można zapomnieć również o poszanowaniu równości 
płci i niewykorzystywaniu zawodowo dzieci.

3. Wspieranie procesów włączania pracowników 
w decyzje dotyczące firmy oraz stopniowe zwiększanie 
konkurencyjności drobnych lokalnych przedsiębiorców, 
tak by w przyszłości mogli z powodzeniem godnie han-
dlować poza ruchem Fair Trade. 

Jak jednak osiągnąć tak szczytne założenia? Z po-
mocą przyszło samo społeczeństwo, które już niejedno-
krotnie pokazało, że cena nie jest jedynym czynnikiem 
jaki decyduje o zakupie produktu. Początkowo inicjaty-
wę realizowano głównie dzięki pośrednictwu w sprze-
daży rękodzieła, jednak w 1988 roku organizacja               
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Max Havelaar opracowała system certyfikacji, pozwala-
jący na wprowadzenie na rynek towarów z logo „Fair Tra-
de”, w tym co ważne, również produktów spożywczych. 
Kupując wyrób z tym znakiem konsument uzyskuje nie 
tylko pewność, że znacznie większy procent z ceny pro-
duktu (zwykle wyższej od odpowiednika) trafi do pro-
ducentów i pracowników z krajów rozwijających się. Jest 
to także m.in. zapewnienie o braku używania GMO czy 
wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju i minimali-
zacji szkód dla środowiska podczas procesu produkcji.

Dziś, po ponad 20 latach od początków tego systemu 
certyfikacji, jego rozpoznawalność jest niezwykle wysoka - 
w Wielkiej Brytanii sięga nawet 70%. Podobny lub niewiele 
mniejszy odsetek można także zauważyć w Belgii, Francji, 
Niemczech, Holandii i Szwajcarii. Co ciekawe, popular-
ność inicjatywy 
Fair Trade w tych 
krajach jest tak wy-
soka, że stworzo-
no statut „Miasta 
Sprawiedliwego 
Handlu” dla osiedli, których władze i lokalne społeczności 
najaktywniej wspierają ten projekt. Jako pierwsze uzyskało 
go brytyjskie miasto Garnstag w 2000 roku. Do dziś „od-
powiedzialnych miast” jest już ponad 1 000, z czego ponad 
połowa leży na terenie Wielkiej Brytanii. 

fair trade na rynku Polskim
Zupełnie inaczej wygląda sytuacja Fair Trade w Pol-

sce. Pomimo przyjętego w 2009 roku stanowiska rządu 
RP, w którym udziela on oficjalnego wsparcia tej inicja-
tywie, jej pozycja na Polskim rynku jest bardzo niska. 
W badaniach Polskiego Stowarzyszenia Konsumentów aż 
77% ankietowanych przyznało, że nic nie wie o produk-
tach Fair Trade, zaś jedynie 10% uznało swoją wiedzę na 
ten temat za dobrą lub bardzo dobrą, co szokuje zwłaszcza 
wtedy, gdy porównamy to z proporcjami z innych bada-
nych krajów, takich jak Dania (18% - brak wiedzy, 54% db 
lub bdb) czy Francja (8% - brak wiedzy, 47% - db lub bdb).

Co ciekawe, słaba popularność „sprawiedliwych 
produktów” nie wynika jedynie z ich wyższej ceny. Na 
pytanie czy komercyjne sieci powinny stosować etyczne 
praktyki handlowe wobec swoich dostawców, nawet jeśli 
przełożyłoby się to na wyższe ceny produktów w skle-
pach, aż 65% respondentów odpowiedziało twierdząco, 
co można uznać za bardzo pozytywny wynik jak na kraj 
ciągle będący „na dorobku”. Jednak nawet jeśli istnieją 
chęci ze strony konsumentów, nie mają oni możliwości 
dokonania takich zakupów, gdyż w polskich sklepach, 

oferta produktów z certyfikatem Fair Trade jest niezwy-
kle uboga. Nawet w tych, które za granicą są uznawane 
za firmy zaangażowane w promocję tejże inicjatywy. 

czy tylko Pozytywne asPekty?
Warto zaznaczyć, że istnieje także dosyć silny ruch 

przeciwników idei Fair Trade. Zwolennicy wolnego rynku 
od początku zarzucali jej ingerencję w mechanizmy ryn-
kowe, interwencjonizm oraz zajmowanie przez organiza-
cje Fair Trade roli pośredników, których rzekomo mieli 
likwidować. Dodatkowym problemem ciągle rozwijają-
cych się organizacji Sprawiedliwego Handlu jest przej-
rzystość działań. Spora część dodatkowych pieniędzy nie 
trafia bezpośrednio do kieszeni producenta (np. rolnika), 
ale do kasy spółdzielni, z której realizowane są programy 

poprawy życia lokalnej społeczno-
ści. Nie zawsze jednak jest to po-
dział sprawiedliwy, o czym przy-
pomina sprawa spółdzielni Kuapa 
Kokoo z Ghany, zrzeszającej kilka-
dziesiąt tysięcy rolników z ponad 

1,5 tys. wiosek. W momencie wykrycia nieprawidłowości 
przez dziennikarzy spółdzielnia ta wybudowała szkoły 
w czterech wioskach. Dziwnym trafem, jedną z nich była 
wioska, w której urodził się prezes spółdzielni. 

Nie należy także zapominać, że firmy zaangażowa-
ne w ideologię Fair Trade czasami próbują wykorzystać 
ją do swoich, nie zawsze uczciwych, celów. Do jednego 
z nich zaliczamy sztuczne zawyżanie kosztów, tak jak to 
miało miejsce w przypadku sieci kawiarni Costa Coffee, 
która zamiast podwyższyć cenę o 2 pensy, czyli faktyczną 
różnicę między produktem zwykłym, a certyfikowanym, 
podniosła ją aż o 12 pensów. 

Mimo wszystkich wad nie należy zapominać, że 
Fair Trade odnosi co roku wiele sukcesów w popra-
wie sytuacji ludzi z biednych krajów południa. Każdy 
z nas chciałby mieć godne wynagrodzenie za swoją pra-
cę i dlatego, jeśli tylko nas na to stać, warto wspomóc 
rozwój tamtejszych gospodarek. W dłuższym okresie 
czasu będzie mieć to znacznie lepsze skutki niż doraź-
na pomoc humanitarna. Poza tym, płacąc więcej, do-
płacamy także za jakość, gdyż produkty z certyfikata-
mi Fair Trade przestrzegają międzynarodowych norm, 
np. ekologicznych. W ogólnym rozrachunku zyskuje-
my więc nie tylko jako społeczeństwo, ale także jako                                      
indywidualni konsumenci. 

Adam Juszczak
adamjuszczak.lodz@gmail.com

WaRto WIedzIeć

„TRADE NOT AID” TO PRZEWODNIE 
hASŁO INICJATYWY WZYWAJĄCEJ DO 
hANDLU Z KRAJAMI ROZWIJAJĄCYMI SIę.
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Polska jest obecnie dziesiątym największym w Europie konsumentem ropy 
naftowej – 0,57 mln bbl/d. Dla porównania, nasi zachodni sąsiedzi zużywają 
obecnie około 2,4 mln bbl/d ropy naftowej, a Stany Zjednoczone, które są 
największym na świecie konsumentem paliw - 18,4 mln bbl/d. Ponad 97% 
zużywanej ropy naftowej importujemy, z czego około 90% naszych potrzeb 

pokrywa ropa rosyjska.

CENY PALIW W POLSCE: 
KRóTKA hISTORIA I PORóWNANIE 
Z INNYMI KRAJAMI UE.

Średnioroczne tempo zmian konsumpcji paliw 
w Polsce w ostatniej dekadzie ukształtowało 
się na poziomie 3,4%. Ponadto nie obserwo-
waliśmy w naszym kraju spadku konsumpcji 

w 2008 i 2009 roku, który miał miejsce w ujęciu glo-
balnym. Charakterystyczną, wartą podkreślenia cechą 
polskiego rynku paliw jest nierównomierna struktu-
ra konsumpcji. Polska pochłania 2,8 razy więcej die-
sla niż benzyn. Udział oleju napędowego w całkowitej 
konsumpcji paliw wynosi obecnie 55%, benzyn 20%, 
autogazu 16%. Podobna struktura występuje w więk-
szości krajów UE. Cała Europa zużywa 2,2 razy więcej 
diesla niż benzyny. Dieselizacja rynku europejskie-
go jest w tej chwili przedmiotem szerokiej dyskusji,          
a także wielu obaw.

rynek diesla

Popy t na benz y ny 
w Polsce osiągnął szczyt 
w 2007 roku i od tego mo-
mentu systematycznie spa-
da. W tym okresie konsump-
cja zmniejszyła się blisko 
o 18%. Natomiast w latach 
2007 – 2011 popyt na diesla 
wzrósł o 26%. Wynika z tego, 
że w ciągu ostatnich dzie-
sięciu lat Polska zwiększyła 
konsumpcję oleju napędo-
wego prawie 2,5 - krotnie. 
Rok 2012 jest pierwszym od 
ponad dekady, kiedy to kon-
sumpcja diesla w naszym 

kraju spadła. Według szacunków POPIHN o blisko 7%, 
z tym, że ze względu na szeroki problem szarej strefy, 
rzeczywisty poziom konsumpcji jest trudny do osza-
cowania. Jeśli szacunki wielkości szarej strefy, czyli 
5 - 10% ogólnokrajowego rynku diesla, są poprawne to 
oznaczałoby, że faktycznego spadku w Polsce nie mamy. 
Prawie 80% konsumpcji oleju napędowego w Polsce 
przypada na sektor transportowy. Kierowcy samocho-
dów osobowych również wyraźnie polubili silniki die-
sla, zwłaszcza po wejściu naszego kraju do UE. Zgodnie 
z danymi GUS, w latach 2006 – 2011 liczba samocho-
dów osobowych wzrosła o 4,5 mln, do blisko 18 mln, 
z czego liczba pojazdów z silnikami diesla zwiększyła 
się o 2,8 mln. Oznacza to wzrost o 275%. W 2011 roku 
w Polsce zarejestrowane było ponad 4,4 mln sa-

Wykres 1. Średnioroczne ceny detaliczne Pb95, ON i LPG w Polsce w latach 2005 - 2012 (PLN/l)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BM Reflex  
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mochodów osobowych z silnikami diesla, 10,7 z silni-
kami benzynowymi oraz 2,6 mln z instalacją LPG. Na 
sektor samochodów osobowych przypada blisko 51% 
ogólnokrajowej konsumpcji paliw. Ponad 18 mln z nich 
zużywa w Polsce tyle paliw, ile 4,8 mln samochodów 
ciężarowych, autobusów i ciągników.

dysProPorcJe w oPodatkowaniu

Zmiany polskiego parku samochodowego i kon-
sumpcji paliw nie do końca odzwierciedlały zmiany 
relacji cen poszczególnych gatunków paliw. Mimo, że 
różnica detalicznych cen diesla i benzyny topniała, 
a autogaz stawał się coraz tańszy, większość kierow-
ców przesiadała się na samochody z silnikami diesla. 
Jeszcze w styczniu 2009 roku na polskich stacjach die-
sel i benzyna kosztowały średnio 3,35 zł/l. W całym 

2009 roku średnia detaliczna cena oleju napędowego 
była o 49 gr/l niższa w porównaniu z ceną benzyny 
Pb95. Był to najlepszy okres dla kierowców tankują-
cych olej napędowy. W 2010 roku diesel na stacjach 
był o 29 gr/l tańszy, w roku 2011 już tylko o 7 gr/l, 
natomiast ubiegłoroczny średni poziom cen diesla 
był jedynie o 1 gr/l niższy. Co więcej, pod koniec paź-
dziernika 2011 roku, po raz pierwszy w historii, na 
krajowych stacjach paliw ceny diesla wzrosły powyżej                             
cen benzyny Pb95. 

Podkreślenia wymaga fakt, że w roku 2010 ob-
serwowaliśmy podwyżkę opłaty paliwowej dla oleju 
napędowego o 14 gr/l netto (zwykle jest ona indek-
sowana rocznie o wskaźnik inf lacji). Dodatkowo od 
stycznia 2012 roku wzrosła o 15 gr/l netto akcyza dla 
diesla. Obie zmiany podatkowe wynikały ze spełnie-
nia wymagań UE w zakresie minimalnego poziomu 
opodatkowania. Mimo tych podwyżek łączny poziom 
podatków dla oleju napędowego (akcyza + płata pa-
liwowa) wynosi 1,46zł/l i jest nadal niższy w po-
równaniu ze stawkami podatkowymi dla benzyny 
– 1,67 zł/l. Utrzymujące się przez lata dysproporcje 
w poziomie opodatkowania dwóch głównych ga-
tunków paliw przełożyły się na powszechny odbiór 
przez przeciętnego kierowcę oleju napędowego jako 
tańszego paliwa. Jeszcze dziesięć lat temu różnica 
w opodatkowaniu benzyny i diesla w Polsce sięga-
ła prawie 50 gr/l netto. Jeśli poziom opodatkowania 
dla diesla i benzyny byłby jednakowy, wówczas od 
2002 roku systematycznie w Polsce średnioroczne 
ceny oleju napędowego byłyby wyższe. Innymi słowy 
mówiąc, różnica cen diesla i benzyny nie wynikała 
z fundamentów rynku, ale przede wszystkim z poli-
tyki fiskalnej. Podobnie w większości państw euro-
pejskich, stawki podatkowe dla oleju napędowego są 
niższe w porównaniu z obciążeniami podatkowymi 
dla benzyn. Nowe propozycje UE w zakresie opo-
datkowania energii zmierzają do promowania paliw 
bardziej ekologicznych, dlatego prawdopodobnie era 
uprzywilejowanego diesla dobiega końca. Jednak 
tego typu zmiany wymagają zgody wszystkich państw 
UE, co nie jest łatwe do osiągnięcia. Ponadto ewen-
tualna podwyżka cen oleju napędowego, w wyniku 
wzrostu stawek podatkowych dla tego paliwa, uderzy 
z pewnością w sektor transportowy. Z drugiej strony, 
europejski przemysł rafineryjny boryka się z nad-
produkcją benzyn i niewystarczającą podażą oleju 
napędowego, którego import do UE wyraźnie wzrósł 
w ostatnich latach. W Polsce ok. 20% konsumowanego                                                                    

Pb95 on

włochy 7,48 7,14

Holandia 7,37 6,05

grecja 7,32 6,42

szwecja 7,16 6,98

dania 7,11 6,24

wielka brytania 7,03 7,34

finlandia 6,99 6,50

niemcy 6,91 6,24

belgia 6,89 6,13

Portugalia 6,86 6,08

irlandia 6,76 6,49

francja 6,57 5,83

słowacja 6,45 6,03

malta 6,21 5,73

węgry 6,19 6,30

słowenia 6,17 5,69

republika czeska 6,12 6,08

austria 6,07 5,90

Hiszpania 5,97 5,72

litwa 5,90 5,57

łotwa 5,90 5,74

luksemburg 5,80 5,29

Polska 5,72 5,71

estonia 5,69 5,73

cypr 5,52 5,65

bułgaria 5,36 5,34

rumunia 5,33 5,52
źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BM Reflex                        
i Departamentu Energii KE

tabela 1. Detaliczne ceny paliw w krajach UE w 2012 roku                                   
(PLN/l), EUR/PLN=4,1850
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oleju napędowego pochodzi z importu.

w Polsce naJdrożeJ?

W naszym kraju są jedne z najniższych detalicz-
nych cen paliw w UE, jednak rzeczywisty koszt naby-
cia dla obywateli jest jednym z najwyższych. Polska 
ze średnim detalicznym poziomem cen Pb95 5,72 zł/l 
w 2012 roku należała do pierwszej piątki najniższych 
cen detalicznych, spośród 27 prezentowanych państw 
UE. Jeśli natomiast przeliczymy siłę nabywczą portfeli 
obywateli poszczególnych krajów, powyższa tabela się 
odwraca. W krajach o najniższym nominalnym pozio-
mie cen paliw, koszt nabycia okazuje się być najwyż-
szy. Różnice w dochodach 
obywateli poszczególnych 
krajów UE są znacznie 
większe niż różnice cen pa-
liw. Od lat najdroższy olej 
napędowy jest w Wielkiej 
Brytanii, głównie ze wzglę-
du na wysokie i zrównane 
dla benzyny i diesla stawki 
podatkowe. Niestety w Eu-
ropie występuje najwyższy 
udział podatkowy w cenie 
paliw. W zależności od kra-
ju 40 - 60% ceny detalicz-
nej stanowią podatki. Dla 
porównania w USA jest         
to 12 - 15%.

Pon i ż s z e  w y k r e s y 

obrazują ile litrów benzy-
ny i oleju napędowego są 
w stanie nabyć obywatele 
poszczególnych krajów UE 
za przeciętny miesięczny 
dochód netto. Dane o do-
chodach netto pochodzą 
z baz Eurostatu i w przy-
padku Polski liczby te są 
zauważalnie niższe w po-
równaniu z danymi o wyna-
grodzeniach GUS. 

Mimo, że w ubiegłym 
roku średni poziom cen 
benzyny i diesla na naszych 
stacjach był odpowiednio 
o 1,19 zł/l i 0,54 zł/l niższy 
niż u naszych zachodnich 

sąsiadów, to przeciętny Polak był w stanie za swoje 
wynagrodzenie (netto) kupić ponad cztery razy mniej 
benzyny i oleju napędowego niż statystyczny Niemiec. 
Dalszy wzrost cen paliw będzie tylko pogłębiał te dys-
proporcje. W najbiedniejszych krajach UE koszt naby-
cia paliw pozostanie najwyższy. Polityka UE w zakresie 
opodatkowania energii nie zmierza do obniżenia udzia-
łu podatków w cenie paliw i Europa pod tym wzglę-
dem pozostanie regionem z najwyższym procentowym 
udziałem podatków w cenach paliw. 

Rafał Zywert
rafalz@reflex.com.pl

Wykres 2. Ile litrów Pb95 kupił miszekaniec danego kraju za swój przeciętny miesięczny 
dochód netto w latach 2011 - 2012

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BM Reflex, Departamentu Energii KE i Eurostat 
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Wykres 3. Ile litrów ON kupił mieszkaniec danego kraju za swój przeciętny miesięczny
dochód netto w latach 2011 - 2012

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BM Reflex, Departamentu Energii KE i Eurostat
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Zdarza s ię, że w trakcie rozmowy o pracę 
pojawiają s ię pytania, na któr ych odpowiedź 
m o ż e  p r z y s p o r z yć  n a m  w i e l e  t r u d n o ś c i . 
Nietypowe i niekonwencjonalne pytania stały się 
jedną z metod selekcj i  kandydatów. Większość 
potencjalnych pracowników nie wie jak sobie 
z nimi radzić i  często odpowiada „nie wiem”. 
Jest to najgorsze co możemy z robić w danej 
sytuacj i, bowiem daje to pracodawcom zielone 
światło na wyel iminowanie kandydata. Jedną 
z metod unikania takich sytuacji jest odpowiednie 
pr zygotowanie s ię do rozmowy i  wyćwiczenie 
pewnych technik odpowiedzi. Poniżej zebrałam 
dla was zestaw ośmiu „trudnych pytań”, które 
mogą pojawić s ię w rozmowie kwal if ikacyjnej 
oraz propozycje i  wskazówki, które niczym asy 
z rękawa pomogą Wam sobie z nimi poradzić.

ROZMOWA KWALIfIKACYJNA, 
CZYLI SZTUKA ODPOWIEDZI NA 

KŁOPOTLIWE PYTANIA
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2.    Proszę nam opowiedzieć coś o sobie.

Jest to jedno z tzw. „pytań na rozgrzewkę”, które pada na początku wywiadu. Ma ono na celu przełamanie 
bariery, która powstaje między rekruterem a kandydatem oraz zredukowanie nadmiernego stresu, który 
towarzyszy rozmowie kwalifikacyjnej. Nie chodzi tu, aby opowiedzieć całą historię swojego życia, ale żeby 
zaznaczyć najistotniejsze fakty, które będą powiązane ze stanowiskiem, o które się ubiegamy. W ciągu kilku 
minut (5 - 6 zdań) musicie przedstawić najciekawsze aspekty swojego życia zawodowego, czyli na przykład: 
projekty jakie udało się Wam zrealizować, stanowiska jakie zajmowaliście, firmy, z którymi mieliście okazje 
współpracować. Musicie przemyśleć co tak naprawdę będzie interesujące dla pracodawcy z punktu widzenia 
stanowiska, o które się ubiegacie. Pamiętajcie tylko, żeby nie przekoloryzować tego co tak naprawdę robiliście, 
bowiem po rozmowie pracodawca może sprawdzić Wasze referencje kontaktując się z firmami o których 
wspominaliście. Zanim jednak to zrobi powinien Was o tym poinformować i poprosić o numery kontaktowe 
osób, które zgodziły się udzielać owych referencji.

3.    dlaczego chce Pan/Pani zmienić obecne miejsce pracy?

Niezależnie od naszej sytuacji i powodów zmiany pracy, należy się tutaj powstrzymać od narzekań dotyczą-
cych poprzedniego/obecnego pracodawcy. Warto unikać osądów dotyczących poprzedniego miejsca zatrudnie-
nia, beznadziejnego szefa czy fatalnej atmosfery. Koncentrujemy się na pozytywnych aspektach, czyli czego zdo-
łaliśmy się nauczyć, jakie umiejętności zdobyliśmy. Nowy pracodawca nie chce zatrudnić pesymisty, który po 
rozstaniu z firmą będzie jedynie narzekał i przyczyni się do negatywnego PR organizacji. Jeżeli jednak nie macie 
do powiedzenia o poprzedniej firmie nic dobrego, niech wasze wypowiedzi będą bardzo ogólne, np.: „Moje plany 
zawodowe były rozbieżne z celami organizacji, w której pracowałem”. W tym momencie możecie nawiązać do 
tego, że oferta na którą aplikujecie jest tożsama z waszymi planami zawodowymi i mielibyście szansę rozwinąć 
zdobyte dotychczas umiejętności. Sekret tkwi w tym, żeby nie dać ponieść się emocjom i zachować spokój. Ża-
den rekruter nie chce wysłuchiwać żalów i smutków aplikantów.

1.   dlaczego chce Pan/Pani u nas pracować?
Różne są przyczyny zainteresowania daną ofertą pracy. Ważne jest, aby ująć je w odpowiedni sposób 

i nadać im pewną hierarchię. Na początku należy zaznaczyć co w samym stanowisku pracy jest dla nas ważne, 
jakie aspekty danej pracy zwróciły naszą uwagę. Następnie należy wspomnieć o naszych zainteresowaniach, 
jeżeli pokrywają się one ze stanowiskiem, o którym mowa podczas rozmowy. Jeśli należycie do osób, które mo-
tywują pieniądze również możecie na to zwrócić uwagę, ale nie na samym początku wypowiedzi. Wspomnijcie 
o tym jako o dodatkowym elemencie, który motywuje Was do działania. Zaznaczcie również co jest dla Was 
ważne, na przykład: możliwość rozwoju czy poznania danej branży. Potencjalny pracodawca chce wiedzieć, 
czy sprosta waszym oczekiwaniom. W sytuacji, gdy aplikujecie do branży, która nie do końca znajduje się w za-
kresie waszych zainteresowań, a stanowisko traktujecie jako przejściowe – nie chwalcie się tym. Umiarkowana 
i wyważona szczerość jest kluczem do sukcesu. W tej części rozmowy dobrze jest wspomnieć również o samym 
pracodawcy. Wykazanie się znajomością profilu przedsiębiorstwa, jego misji oraz wizji, z pewnością zapunktuje 
i postawi Waszą kandydaturę w pozytywnym świetle. 
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A6.    Jak spędza Pan/Pani swój wolny czas? 

Pytanie to może mieć na celu sprawdzenie waszej aktywności oraz zaangażowania w realizację planów 
osobistych. Pracodawca chce sprawdzić czy jesteśmy osobami dynamicznymi, które chętnie angażują się w re-
alizację nowych projektów, poszukują nowych wyzwań czy raczej jesteście statyczni i dobrze czujecie się w upo-
rządkowanej, stabilnej rzeczywiści. Na to pytanie nie ma ani dobrych, ani złych odpowiedzi. To jak spędzamy 
wolny czas nie musi wcale odzwierciedlić tego jak pracujemy. Nie musi mieć też wpływu na to jaki charakter 
pracy preferujemy. Takie pytanie zadawane przez osoby bez wykształcenia psychologicznego, może być jedynie 
pretekstem do nawiązania przyjacielskich relacji między rekruterem, a kandydatem – może się bowiem okazać, 
że mamy podobne zainteresowania.

5.    Jakie są Pana/Pani plany zawodowe na najbliższe 5 lat?

Pytanie to sprawia trudność przed wszystkim osobom młodym, których plany zawodowe na przyszłość nie są 
jeszcze do końca sprecyzowane. Pracodawca chce sprawdzić w jakich kategoriach rozpatrujemy pracę: czy jest to 
jedynie przejściowa posada, która ma nam ułatwić przejście do firmy, z którą wiążemy swoją dalszą przyszłość, 
czy jesteśmy zmotywowani, aby rozwijać się w strukturach tej konkretnej organizacji. Niektóre firmy zdają 
sobie sprawę, że praca dla nich jest jedynie przejściowym aspektem kariery i nie ukrywają tego. Organizacje 
takie cechuje duża rotacja personelu oraz chęć zatrudniania młodych niedoświadczonych kandydatów. Można 
uznać, że są to firmy promujące talenty, ale ze względu na swój profil działalności wiedzą, że nie będą w stanie 
zapewnić zdolnym pracownikom dalszego rozwoju, więc godzą się na miano „przejściowych”. Jednak nie zawsze 
firmy chcą się do tego przyznać i wolą sprawiać wrażenie solidnego, długofalowego pracodawcy. Musimy to 
wyczuć, a najlepiej sprawdzić przed rozmową. Mały research o firmie, do której aplikujemy jest zawsze dobrym 
pomysłem i pomaga unikać wpadek. Swoją wypowiedź należy dostosować do oczekiwań pracodawcy. Używajmy 
ogólnej terminologii, unikając nazw konkretnych firm. Wspominajmy o branży, w której chcemy się rozwijać, 
dziale, na którym najbardziej nam zależy oraz o umiejętnościach i kompetencjach, które chcemy zdobyć. Dobrze 
jest pokazać się od strony zdecydowanego kandydata, który wie czego chce, ma wytyczone cele i ścieżkę jaką 
chce dążyć do ich realizacji.

4.    Jakie są Pana/Pani mocne oraz słabe strony?

Dobry rekruter powinien posiadać umiejętność zadawania odpowiednich pytań tak, żeby dowiedzieć się 
jakie są mocne czy też słabe strony kandydata. Bezpośrednie pytanie o nasze mocne/słabe strony może być po-
twierdzeniem naszej wysokiej/niskiej samooceny oraz poziomu przygotowania się do rozmowy. Dlatego przed 
rozmową kwalifikacyjną warto opracować listę cech, które uważamy za naszą „siłę” oraz tych, które wymagają 
poprawy. Trudno jest określić swoje wady, dlatego dobrze jest przedstawić je w formie „obszarów do rozwoju”. 
W ten sposób pracodawca będzie wiedział, że jesteśmy świadomi swoich słabych stron i chcemy nad nimi praco-
wać. Natomiast zalety warto wspierać przykładami z dotychczasowych doświadczeń, np. jeżeli uważamy się za 
osobę bardzo dobrze zorganizowaną, możemy nawiązać tu do projektu, który udało się nam zrealizować zgodnie 
z zaplanowanym harmonogramem.

oKieM eKspeRta
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Zaprezentowane pytania to jedynie część tego, czego należy spodziewać się na rozmowie o pracę. Możecie 

być jednak pewni, że niektóre z nich na pewno się pojawią, ponieważ „trudne pytania” to nieodłączny element 
procesu rekrutacji. Aby prawidłowo odpowiedzieć na te i inne zagadnienia musimy się starannie przygotować 
do wywiadu. Przed rozmową przeanalizujecie swoje doświadczenia, osiągnięcia oraz oczekiwania. Niech re-
kruter nie ma wątpliwości, że jesteście dobrze zmotywowani oraz zaangażowani w proces rekrutacji. Należy 
jednak pamiętać, że odpowiednio sformułowane odpowiedzi to nie wszystko. Ważne jest połączenie ich z wiedzą 
i praktyką. Dlatego, życzę wam wielu rozmów kwalifikacyjnych i pamiętajcie „szczerość w granicach rozsądku” 
to złoty środek na rekruterów.

Joanna Chaberska
joannachaberska@gmail.com

8.    czy ma Pan/Pani do nas jakieś pytania?

Unikajcie odpowiedzi „Nie mam żadnych pytań”. Jest to informacja dla pracodawcy, czy rzeczywiście zależy 
Wam na danej posadzie i czy odpowiednio przygotowaliście się do rozmowy kwalifikacyjnej. Zrobicie bardzo dobre 
wrażenie na rekruterze jeżeli będziecie mieli przygotowane pytania dotyczące zakresu obowiązków, standardów 
pracy, atmosfery czy celów, z których będziecie rozliczani. Zawsze znajdzie się taki aspekt pracy, który was bardziej 
interesuje. Nie bójcie się i pytajcie. Może to zostać jedynie zinterpretowane na waszą korzyść – ukazuje to zaan-
gażowanie w proces rekrutacji i pozwoli nawiązać z rekruterem bardziej indywidualną relację. Przestajecie być 
bowiem zwykłym szarym aplikantem i stawiacie swoją kandydaturę w nowym, często lepszym świetle.

oKieM eKspeRta

7.    Jakie są Pana/Pani oczekiwania finansowe?

To pytanie, którego zawsze najbardziej obawiają się kandydaci, a niepotrzebnie. Jest to kluczowe pytanie za-
równo z perspektywy pracodawcy, jak i potencjalnego pracownika. Firma chce się upewnić czy jest w stanie sprostać 
naszym potrzebom, i czy są one realne do spełnienia. A my jako pracownicy również chcemy mieć pewność, że wy-
konywana przez nas praca zostanie odpowiednio wynagrodzona. Przed udzieleniem odpowiedzi na to pytanie należy 
zrobić odpowiednie rozeznanie na rynku. Na początku należy sprawdzić jakie wynagrodzenie jest przewidziane na 
stanowisko, na które aplikujemy. Jest wiele różnych serwisów, które przedstawiają zestawiania wynagrodzeń (m.in. 
Sedlak&Sedlak). Pamiętajmy jednak, że kwoty przedstawiane w raportach płacowych są często zawyżone i należy je 
zweryfikować biorąc pod uwagę: możliwości firmy (jej pozycję na rynku), województwo, w którym aplikujemy oraz 
nasze doświadczenie. Następnie poszukajmy opinii na temat pracodawcy oraz warunków finansowych jakie oferuje. 
Często zdarza się, że byli/obecni pracownicy organizacji wypowiadają się na temat jej możliwości finansowych na 
forach portali GoldenLine czy GoWork. Oczywiście uwzględniajmy to, iż są to opinie subiektywne i należy  traktować 
je jedynie jako dodatkową informację, a nie fakt. Zebranie tych danych powinno dać nam już pewien pogląd na temat 
wysokości wynagrodzenia, jakiego możemy się spodziewać. Najważniejsze jest jednak to, aby uwzględnić w nim nasze 
indywidualne potrzeby. Należy przeanalizować listę naszych zobowiązań, które musimy pokryć, bo niestety nie pracu-
jemy jedynie dla przyjemności. Wynagrodzenie powinno być również na tyle satysfakcjonujące, aby po trzech miesią-
cach pracy nie zaczęło wpływać na nas demotywująco. Najlepiej jest ustalić pewien przedział wynagrodzenia, który by 
nas interesował, gdzie dolną granicą byłaby suma, która jest absolutnym minimum poniżej którego nie możemy zjeść. 
Natomiast górną granicą powinna być kwota, która w pełni by nas satysfakcjonowała i motywowała do pracy. Pamię-
tajcie jednak, żeby różniąca między tymi kwotami nie była abstrakcyjna. Starajmy się ustalać przedział w graniach 
rozsądku, czyli np. interesuje nas kwota rzędu 2.000 zł – 2.500 zł. No i koniecznie zaznaczcie, czy podajcie wartość 
netto czy brutto. Pozwoli to uniknąć wszelkich dalszych nieporozumień. Bądźcie realistami! Starajcie się dostosować 
wasze oczekiwania finansowe do możliwości rynku pracy oraz waszych umiejętności i predyspozycji.
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On voulait faire de la diplomatie, du grand 
business, on a fini avec un scandale. Il 
s’agit d’une lettre rédigée par le P-DG du 
groupe américain Titan, celui qui était 

censé de reprendre l’usine Goodyear d’Amiens. Il y a sou-
ligné ce qui est bien évident pour les étrangers travail-
lant en France – la journée de travail des Français est 
constituée de 70% de pause.

Même si Arnaud Montebourg, ministre du Redres-
sement productif était choqué par le style direct de 
Maurice Taylor, cette situation a mis en évidence ce qui 
devrait attirer l’attention des entrepreneurs étrangers 
voulant s’installer en France. La lecture de cette lettre 
en question est fortement conseillée à chacun qui pense 
à une collaboration avec les habitants de pays de la Seine 
et de la Loire.

 
c’est Parti !

« Les salariés français touchent des salaires élevés 
mais ne travaillent que trois heures. Ils ont une heure 
pour leurs pauses et leur déjeuner, discutent pendant 
trois heures et travaillent trois heures. Je l’ai dit en face 
aux syndicalistes français. Ils m’ont répondu que c’était 
comme ça en France (...). »

Eh oui. C’est ça la France. C’est ça le pays où la 
bouche travaille plus que le cerveau. Non, ceci n’est pas 
une blague. Tout commence déjà le matin, le temps de 
petit-déjeuner. La bouche française est régalée par un 
immortel croissant accompagné d’un café dans un bol. 
Voilà une tradition qui a pour but de réveiller la bouche. 
Enfin, c’est très important pour un mécanisme qui va 
être bien exploité pendant toute la journée.

Deuxième étape se déroule dans le lieu de travail. 
La bise. La fameuse bise française qui prend beaucoup 
de temps, beaucoup d’énergie et qui, quant aux salariés 
de grandes boîtes, garantit une excellente condition phy-
sique. Pourquoi ? La réponse est simple – chacun qui 
arrive au bureau le matin est obligé de faire le tour de 
la salle pour faire la bise à tout le monde. Oui. À tout le 
monde, sans exceptions. Ce rituel, dont une partie fait 
également une question rhétorique « Ça va ? » néces-
site un arrêt de travail qui dure jusqu’au moment où la 
dernière personne finit son tour. Effectivement, ça ne 
vaut pas le coût de se concentrer sur les papiers, ou sur 
les documents à remplir quand chaque cinq secondes 
il y a quelqu’un qui se penche sur toi pour se frotter les 
joues avec un son caractéristique pour un bisous deux 
fois. Ou trois fois. Ou, dans certaines régions, quatre fois 
( !). Après un début de journée si fatiguant, il faut absolu-
ment faire la pause avant de se mettre au travail.

Mais non, la pause ne dure pas longtemps, pour évi-
ter le passage de la bouche en mode veille. Cette fois, elle 
est utilisée pour exprimer les sentiments concernant un 
autre rituel.

 
À la recHercHe de la bouffe

La nourriture. Le repas de midi - le moment sacré 
de chaque jour, où on peut se gâter des délicieux plats 
qui n’existent qu’en France. Mais avant que l’on puisse se 
mettre à table, il faut en discuter avec les amis de bureau. 
Il faut bien préciser ce qu’on va manger à midi, où, avec 
qui. D’ailleurs, la seule question qui peut remplacer « Ça 
va ? » est bien évidemment liée à la nourriture : « t’as 
déjà mangé, toi ? »

LA bOUChE N’A PAS DE DIMANChE 
OU POURqUOI IL vAUT MIEUx bIEN 
CONNAîTRE LES fRANçAIS AvANT DE 
COMMENCER à TRAvAILLER AvEC EUx

Est-ce qu’il existe un point commun entre la collaboration internationale 
et... la bouche ? À première vue cela n’a rien à voir à moins qu’on décide 

de faire des affaires en France...
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Néanmoins, la discussion n’est pas privée de sens 
et d’action, elle est suivie par la sortie de toute l’équipe 
de bureau pour la pause de midi. Tout le monde s’évade 
pour une heure et demie passée en mode « à la recherche 
de la bonne nourriture ».

Le moment de la rentrée au boulot n’est jamais égal 
au début du véritable travail. Jamais. C’est plutôt un ap-
pel fait à un proverbe français « chercher midi à quatorze 
heures ». Même si la signification de cette expression 
n’est pas du tout liée aux repas, mais plutôt à la capacité 
des Français à se compliquer la vie, elle convient aussi 
aux habitudes des collègues au bureau. On dirait qu’elle 
évoque de côté culinaire des dialogues des salariés au 
début d’après-midi. Juste après la pause-bouffe ils n’ar-
rêtent pas de parler de... la bouffe. Comme s’ils voulaient 
revivre le temps passé au resto de coin, sentir encore 
l’ampleur de ce plat servi.

 
comPrendre incomPréHensible

Après le compte rendu du déjeuner, les Français se 
mettent à un vrai travail, bien intense. Bon, finalement 
c’est pour ça qu’ils sont venus au bureau, non ?  Ils se 
mobilisent à fond, les mails, les appels, les formulaires, 
les tableaux, les réunions, toutes ces activités nécessitent 
une concentration inimaginable !

Bref,  peut-être pas forcément les réunions, parce 
que là, c’est une autre histoire. C’est encore un de ces mo-
ment où on a vraiment besoin de la bouche, surtout pour 
prononcer un discours. Là, franchement, chapeau-bas 
pour tous les Français. On dirait que c’est la seule nation 
capable de parler pendant des heures... sans rien dire. 
La langue française est riche en expressions neutres, en 
sons bizarres qui servent à remplir le discours en conte-
nu, ou, à dérouter un destinataire du message. Celui qui 
écoute, il a l’impression que cet éloge de 15 minutes était 
si impressionnant, si sublime alors qu’au final, il était 
parfaitement privé de sens. On peut observer la même 
façon de mener la conversation, pendant la discussion 
des collègues après la réunion. « Bref, si vous voulez, ça 
dépend, mais moi, perso je sais pas, enfin, quelque soit 
la situation moi, j’en sais rien ! Et puis, c’est fou ! Mais 
carrément ! Donc du coup, en gros, faut que tu patientes, 
c’est tout, hein ? »

Bref, là bouche connaît pas de pause. Voilà quoi.
Après un dur travail, il est temps de se préparer 

pour rentrer à la maison. Là, on reprend le scénario de 
matin, mais à l’envers. D’abord on discute du menu du 
repas du soir avec la famille, après on fait la bise et on 
part. Le travail fini, la bouche est fatiguée. Bon, finale-

ment, pas seulement la bouche. Son propriétaire aussi. 
Une phrase « Hooou là là, que je suis fatigué, moi !» on 
peut la tranquillement inscrire sur la liste des expres-
sions préférées des Français, en tant qu’une qui sert 
à achever une journée remplie des corvées.

Finalement – ceux qui ne connaissent pas la spéci-
ficité de travail des Français, qui commencent la colla-
boration internationale avec les habitants de pays connu 
par ses escargots et cuisses de grenouilles, finiront cho-
qués par leurs habitudes. Comprendre l’importance de la 
bouche française dans les situations de tous les jours, du 
matin au soir, c’est une capacité que l’on n’acquiert pas 
de jour en jour. Même si les Français sont adorables, très 
sympas et compétents, quant à un entrepreneur étranger 
voulant s’installer en France, il lui faudra beaucoup de 
force et beaucoup de patience pour s’habituer à vivre et 
travailler « à la française ».

Bref. Bon courage.
Dominika Porowska

d.porowska@gmail.com
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W dobie rosnącego kryzysu światowego, 
pierwszym z państw Unii Europejskiej, 
które odczuło jego skutki była Grecja. 
Z problemem zaczęła borykać się już 

w 2009 roku. Wielu ludzi nawet nie zdaje sobie sprawy 
z faktu, ile kapitału (130 mld euro) zostało tylko do tej 
pory zainwestowane w „ratowanie” greckiej gospodarki. 
Analizując doniesienia mediów nasuwa się pytanie, cze-
mu Unia Europejska nie zaczęła wspierać kraju należące-
go do Wspólnoty od razu w momencie pierwszych sygna-
łów o wzroście zadłużenia sektora finansów publicznych? 
Piętrzące się problemy Grecji uwidoczniły słabość insty-
tucji UE i samej strefy euro. Założenia dotyczące dyscy-

Przywileje socjalne dla obywateli, przestarzała technologia,  brak reform 
i wysoki dług publiczny – te czynniki spowodowały, że Grecja znalazła 
się na krawędzi bankructwa. Czy możliwe jest, aby podobny scenariusz 

rozegrał się w Polsce?

GRECJA – PRZESTROGA DLA NAS?

pliny fiskalnej krajów członkowskich okazały się błędne, 
gdyż w większości z nich zanotowano gwałtowny spadek 
konkurencyjności ich gospodarek. Co więcej nie został 
sprecyzowany klarowny sposób postępowania w przy-
padku wystąpienia sytuacji kryzysowej. 

Nowy premier Grecji Papandreu ogłosił, że deficyt 
sektora finansów publicznych w roku 2009 będzie wy-
nosił 6% PKB, a nie jak zakładano w programie stabil-
ności tylko 3% PKB. Kolejny opublikowany komunikat 
okazał się mniej optymistyczny niż poprzedni, ponieważ 
ujawniono w nim, że wartość zadłużenia sektora finan-
sów publicznych osiągnie poziom 12,5% PKB. W paź-
dzierniku 2009 roku agencja Fitch obniżyła rating dla 
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Grecji do poziomu A-, co w konsekwencji skłoniło pozo-
stałe z nich do podobnych decyzji. Dzięki temu papiery 
skarbowe Grecji stały się „obligacjami śmieciowymi”, 
czyli takimi, które mają wysoki poziom ryzyka kredy-
towego. Doniesienia te zasygnalizowały, że gospodar-
ka tego kraju traci na wartości, a jej wierzytelności nie 
mogą być w 100% pokryte. Następnym, niekorzyst-
nym dla Greków faktem stało się podniesienie w 2009 
roku przez EDP Eurostat oceny deficytu do 13,6% PKB. 
W listopadzie 2010 roku, dokonał on kolejnego audytu, 
który wykazał jeszcze większe zadłużenie sektora finan-
sów publicznych, sięgające 15,3% PKB. W dniu 2 maja 
2010 roku Komisja Europejska, EBC (Europejski Bank 

Centralny) oraz MFW (Międzynarodowy Fundusz Wa-
lutowy) przyjęły trzyletni program dostosowawczy dla 
gospodarki Grecji. Miał być on finansowany z pożyczek 
dwustronnych od państw członkowskich, należących do 
strefy euro, w kwocie 80 mld euro oraz promesy kre-
dytowej MFW wynoszącej około 30 mld euro. Łączna 
pomoc finansowa wynieść miała 110 mld euro. 

Przedstawienie przez Grecję złej kondycji finanso-
wej pociągnęło za sobą falę ujawniania przez inne kraje 
swoich kłopotów w sektorze finansów publicznych. 

Zły stan greckiej gospodarki, widoczny był jesz-
cze przed przystąpieniem kraju do strefy euro. Głów-
nymi przyczynami spadku konkurencyjności Grecji na 
świecie, stały się m.in. sztywność rynku pracy i prefe-
rencyjne traktowanie przedsiębiorstw państwowych. 
Kryzys ten został pogłębiony przez przyjęcie wspólnej 
waluty, na które państwo to nie było przygotowane. 
Brak wewnętrznych działań zaradczych doprowadził do 
nadmiernej emisji obligacji Skarbu Państwa, z których 
środki przeznaczane zostały na finansowanie coraz to 
większych potrzeb budżetowych. 

Nieprawidłowość ta widoczna jest niestety również 
i u nas. Dług publiczny Polski w trzecim kwartale 2012 
roku, według GUS wynosił 835 498,1 mln zł, co stano-
wiło ok. 53% PKB. Wartość ta świadczy, że dzieli nas 
niebezpiecznie bliska odległość od pierwszego progu 
ostrożnościowego. Niedawne doniesienia mówią, że go-
spodarka Polski zaczyna spowalniać. Komisja Europej-
ska zakłada, że relacja długu publicznego do PKB w Pol-
sce wzrośnie do 57% na koniec grudnia 2013 r. i 57,5% 
w roku następnym. Taka sytuacja doprowadziłaby do 
znalezienia się w drugim progu ostrożnościowym. Ana-
lizując strukturę wydatków budżetu państwa w stosun-
ku do dochodów, zauważymy, że z roku na rok wydatki 
zaczynają przewyższać dochody budżetowe. Tendencję 
tę można ograniczyć, poprzez zmniejszenie tych pierw-
szych, bądź zwiększenie drugich. W dobie kryzysu, 
wskazane są każde cięcia wydatków, nawet w instytu-
cjach rządowych, funkcjonujących dzięki dochodom 
budżetowym generowanym przez społeczeństwo. Jeżeli 
chodzi o drugą możliwość panaceum może okazać się 
np. podniesienie podatków, jednak w dobie spowalnia-
nia polskiej gospodarki takie rozwiązanie nie jest moż-
liwe do zrealizowania z uwagi na, już i tak skromne, bu-
dżety domowe polskich rodzin.

Przemysław Ocetek
przemyslaw.ocetek@gmail.com
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1. o ile więcej komputerów w roku 
trzecim zakupili krakowianie w po-
równaniu do mieszkańców łodzi?
a) 500 mln    b) 640 mln 
c) 700 mln    d) 600 mln

2. Jeżeli kwota wydana na zakup 
komputerów w Poznaniu w roku 4. 
była mniejsza o 10% od kwoty wyda-
nej w roku 5, to ile wydano na kom-
putery w roku 5?
a) 990    b) 1 000
c) 800    d) 890

3. ile procent stanowi całkowity wy-
datek na komputery wrocławian 
w stosunku do całkowitych wydat-
ków mieszkańców stolicy?
a) 23%    b) 44%
c) 50%    d) 54%

4. Jaki jest przybliżony udział studen-
tów ekonomii na danej uczelni?
a) 30%    b) 25%
c) 42%    d) 40%

5. ilu mężczyzn przypada na jedną 
kobietę na tym uniwersytecie?
a) 0,85    b) 1
c)  1,18    d) 1,23

6. ile wynosiła całkowita wartość do-
tacji na uniwersytecie b, w 2012 roku?
a) 16 000 000     b) 48 000 000
c) 96 000 000    d) 204 000 000

7. w przybliżeniu jaka była war-
tość dofinansowania państwowe-
go na studenta na uniwersytecie c            
w 2012 roku?
a) 9 000      b) 12 000
c) 16 000    d) 19 000 

8. w roku 2013 wydatki Politechniki 
a pozostały na tym samym poziomie, 
przy czym dotychczasowe przychody 
powiększyły się o dotację w wysokości 
50’000’000 złotych. o ile Politechni-
ka a jest w stanie obniżyć średnie cze-
sne w 2013 roku?
a) 1 389     b) 3 571
c) 9 500    d) 25 888

Anna Żurawska
Adam Olejniczak

Testy numeryczne są pierwszym etapem rekrutacji w większości firm, do 
których w przyszłości będziecie składać swoje aplikacje. Już teraz spróbujcie 

swoich sił. Limit czasu na jedną odpowiedź to minuta.
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Wykres 2. Podział studentów według płci 

Kobiety Mężczyźni

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 1. Liczba studentów na każdej z pięciu uczelni w 2012 r.
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Czesne Dofinansowanie państwowe Dotacje





Tak. Mamy dla Ciebie zadania pełne wyzwań. 
Nawet więcej: nasze wsparcie, wiedzę 
i doświadczenie, które pozwolą Ci szybko 
się rozwijać. Praca z polskimi i międzynarodowymi 
klientami zbuduje cenne doświadczenie zawodowe. 
Nasze szkolenia podniosą Twoje umiejętności 
i kwalifi kacje. Początek kariery zawodowej 
u pracodawcy nr 1* w Polsce da Ci poczucie 
właściwie obranej drogi.

Aplikuj do 8 kwietnia i zacznij poziom wyżej.

Praca lub płatne praktyki w Dziale Audytu, Doradztwa 
Podatkowego, Biznesowego i Transakcyjnego.

www.ey.com.pl/kariera | 
www.facebook.com/EY.Kariera | 

*wg rankingu Universum i AIESEC

Mierz wysoko
Ułóż karierę swoich marzeń
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