
Konkursy
Zbierz zespół 
i zarejestruj go do 21.11

Każdy uczestnik wygrywa: 

• praktyczną wiedzę w zakresie doradztwa 
podatkowego lub transakcyjnego 

• cenne doświadczenie, które wzbogaci  
Twoje CV

• kontakty z najlepszymi doradcami w Polsce 
• niezapomnianą przygodę z prawem 

podatkowym i doradztwem transakcyjnym

a najlepsi otrzymają: 

• płatne praktyki w dziale Doradztwa 
Podatkowego i Prawnego lub 
Transakcyjnego EY

• atrakcyjne nagrody pieniężne  
– pula 24 000 PLN dla zespołu nr 1  
w EYe on Tax, 40 000 PLN dla  
zwycięzców w EY Financial Challenger

• inne wartościowe nagrody rzeczowe 

Zbierz 3- lub 4- osobowy zespół  
i zarejestruj go do 21.11
 
ey.com.pl/kariera

EYe on Tax
Przejrzyj podatki
X edycja  
ey.com.pl/EYe_on_Tax
#EYeOnTax

EY Financial Challenger
Poskładaj elementy
i zobacz więcej
XI edycja
 
ey.com.pl/Challenger
#EYFCh
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Drogi czytelniku,

gdziekolwiek teraz jesteś, rozkoszuj się efektem pracy naszej ambitnej Redakcji.  

Wydanie, na które właśnie spoglądasz, tworzyliśmy przez długie wakacyjne tygodnie  

w zacisznym miejscu, gdzie w powietrzu unosiło się podekscytowanie i chęć uformowania  

czegoś niezwykłego.  Już od pierwszych dni prężnie przygotowywaliśmy się do tego momentu, 

trzymasz w rękach wyjątkowe dla nas wydanie Magazynu Deal.

Rok 2014 to 10-lecie powstania Studenckiego Koła Naukowego Inwestor. Kiedy  

w redakcji padło pytanie jak sprawić, abyś po odłożeniu Magazynu z chęcią przyjrzał się  

naszej działalności, postanowiliśmy pokazać, jak wygląda nasza codzienność. Pragniemy  

udowodnić, że poświęcanie wolnego czasu oraz mierzenie wysoko prowadzi do wielkiego  

sukcesu. Każda historia naszych alumnów uświadamia, że warto zacząć już na studiach.

Wydanie to obfituje w artykuły, opisujące inspirujące postaci polskiego rynku.  

Osoby, które podejmują się zmiany świata, żyją również na naszym rodzimym podwórku.  

To dla Was przybliżamy niezwykłe historie. Sławomir Lachowski opowiada, jak został 

twórcą pierwszego banku mobilnego. Przedstawiamy Ci Janka Radzikowskiego, którego  

określamy mianem „polskiego Marka Zuckerberga”. Aż na końcu poznasz siłę niezastąpionego 

duetu Michała Kicińskiego oraz Marcina Iwańskiego, założycieli CD Projekt.

W pasji motywacja i siła! Gdyby nie pomoc zaprzyjaźnionych z nami ludzi, Deal  

miałby zupełnie inny wymiar. Pragnę podziękować Natalii Ziarkowskiej, która podjęła się  

realizacji naszego wspólnego projektu, wkładając w niego całe serce. Gratulacje należą się  

również Paulinie Finke i Bartkowi Arendarskiemu - stworzyliśmy redakcję, która prze-

niosła góry. Jestem pewna, że zdobyte doświadczenie pozwoli nam czerpać radość.  

Niezastąpioną aurę wprowadzili Mateusz Kacprzak oraz Marta Sawicka. Wszystkim, którzy  

angażowali się w pracę, bardzo dziękujemy – wiedzcie, że doceniamy każdą pomoc.

W imieniu swoim i całej reakcji,
 

karolina olempska 
Redaktor Naczelna 

MAGAZYN DEAL NR 1 (17) JESIEŃ-ZIMA 2014/2015
wydawca: Studenckie Koło Naukowe „Inwestor”, Uniwersytet Łódzki 

Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, P.O.W. 3/5, 90 - 255 Łódź 
ISSN: 1897 - 1075

www.magazyndeal.pl
www.facebook.com/MagazynDeal
deal@skninwestor.com

Wydawcy Magazynu nie ponoszą odpowiedzialności za błędy czy konsekwencje wynikające z zastosowania informacji zawartych w czasopiśmie. Wszystkie materiały chronione są 
prawem autorskim. Przedruk lub rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie i jakimkolwiek języku bez pisemnej zgody wydawcy jest zabronione.

Publikowane w magazynie Deal artykuły nie stanową usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  
o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.)
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teMat WyczeRPaNy
Wywiad ze Sławomirem Lachowskim, za-

łożycielem pierwszego banku mobilnego  

w Polsce. 

Deal: Bank SMART „urodził się na smartfony” 

ponad 3 miesiące temu. Jak ocenia Pan projekt  

po tym okresie i jak Pana zdaniem będzie się dalej 

rozwijał?

słaWoMiR lachoWski: Nazwa Banku SMART nie jest 

przypadkowa. Nawiązuje do mądrego wyboru ban-

ku, inteligentnego bankowania z poszanowaniem 

swojego czasu i pieniędzy. Nasze przedsięwzięcie 

to zupełnie nowe podejście do bankowości, oparte 

o zasadę „mobile first”, która zapewnia dostępność 

naszych usług dosłownie w zasięgu ręki. 

Obecne możliwości smartfonów pozwalają 

na zapewnienie pełnego, zdalnego dostępu do pro-

duktów bankowych, zaspokajających różnorodne 

potrzeby użytkowników, którzy poszukują wygod-

nych rozwiązań, pozwalających na codzienną ob-

sługę swoich finansów. 

W mojej ocenie bankowość mobilna będzie 

rozwijać się w szybszym tempie od pozostałych 

kanałów dostępu, pozyskując klientów przycią-

gniętych lepszą ofertą, możliwą dzięki rezygnacji 

z kosztownej obsługi w placówkach oraz nowo-

czesnym funkcjom niedostępnym nigdzie indziej. 

Potwierdzeniem tych słów są dane wykorzysty-

wania przez naszych klientów usługi Bankowości 

Głosowej. W pierwszych dwóch tygodniach dzia-

łalności banku skorzystano z niej około 4 tys. razy,  

a po dwóch miesiącach - już 11 tys. razy.

D: Bankowość mobilna a internetowa - niezwy-

kle modne i często mylone pojęcia. Jaka według 

Pana jest podstawowa różnica między nimi?  

s.l.: Smartfon aktualnie jest kluczowym elemen-

tem naszego życia; coś, z czego nie rezygnuje-

my nawet kładąc się spać, bo kto z nas korzysta  

choćby z tradycyjnego budzika? Jest tak dlatego, 

że telefon komórkowy zaspokaja większość na-

szych codziennych potrzeb. 

Z analiz przeprowadzonych przez zespół 

Banku SMART wynika, że osoby posiadające mo-

bilne aplikacje bankowe korzystają z nich kilka razy  

dziennie, a więc wielokrotnie częściej niż  

z bankowości internetowej, z której korzystają  

raz lub dwa razy w tygodniu. Coraz więcej klien-

tów zdaje sobie sprawę, że bankowość mobilna  

jest bezpieczniejsza od internetowej. Dlacze-

go? Ponieważ nie istnieje – przynajmniej obec-

nie - złośliwe oprogramowanie na smartfony, 

pozwalające np. na przechwytywanie danych  

do logowania. 

D: Obecnie bardzo wiele banków posiada swo-

je wersje mobilne. Jak Bank SMART stara się  

wyróżnić na tym tle i przebić do świadomości 

klientów?

s.l.: Tradycyjne banki dużo mówią o innowa-

cyjności, ale – w celu zwiększenia efektywności 

działania i podniesienia zysków - ograniczają 

się do działań zachowawczych; koncentrują się  

na stopniowym ulepszaniu istniejących pro-

duktów i usług. Typowym przykładem może 

być promowana przez banki tradycyjne ban-

kowość internetowa i mobilna. Jej zastosowa-

nie, dzięki samoobsłudze ze strony klientów,  
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pozwala na znaczącą obniżkę kosztów działania,  

ale nie znajduje odpowiedniego odzwierciedlenia  

w obniżce opłat i prowizji.

Różnica pomiędzy tradycyjnymi bankami  

a Bankiem SMART polega na tym, że nasze 

przedsięwzięcie nie jest kolejną wersją mobilną,  

dodatkowym kanałem dostępu do usług  

finansowych, a pierwszym, prawdziwym ban-

kiem mobilnym. Cały model operacyjny polega  

na tym, że wszystkie produkty projektu-

jemy zgodnie ze wspomnianą już filozo-

fią „mobile first”: zaczynamy od smartfona,  

a dopiero potem przenosimy je do serwisu in-

ternetowego. Dzięki temu, że - w odróżnieniu  

od konkurencji - nie posiadamy generujących 

koszty placówek, możemy sobie pozwolić na dużo  

lepszą ofertę, przy równoczesnym zachowaniu  

najwyższej jakości. Jesteśmy bankiem dla ludzi  

szanujących swój czas, którzy dzięki nam za-

wsze mają swój bank pod ręką. I którzy mają 

pieniądze, bo oferujemy najlepsze produkty  

w najniższych cenach.

D: Zatrzymajmy się chwilę przy młodych talentach. 

Czym według Pana powinni kierować się studenci, 

aby znaleźć zatrudnienie w innowacyjnych projek-

tach lub wymarzonych firmach?

s.l.: Jeśli ktoś szuka zatrudnienia w biznesie 

opartym na innowacjach, to w jego przypad-

ku szczególnie ważna jest ambicja. Dla studen-

tów priorytetem powinno być określenie swojej  

drogi rozwoju i konsekwentne nią podążanie.  

Trzeba umieć sprostać przeciwnościom losu,  

które często stają na drodze do osiągnięcia  

nieszablonowego celu; umieć znajdować roz-

wiązania różnego rodzaju problemów. Najczę-

ściej od osób zaczynających karierę zawodo-

wą nie wymaga się bogatego doświadczenia,  

lecz możliwości zaprezentowania kompetencji  

nabytych w praktyce. Dlatego premiowani  

są ci studenci, którzy angażują się w różnego ro-

dzaju przedsięwzięcia, jak na przykład pracę  

w organizacjach studenckich, praktyki wakacyjne  

bądź realizację swoich pasji. Tego rodzaju  

aktywność pokazuje, że danej osobie zależy na roz-

woju i umie konsekwentnie realizować swoje cele, 

co na dzisiejszym rynku pracy ma niebagatelne 

znaczenie.

D: Porzucenie placówek i przeniesienie banku  

na urządzenia mobilne wydaje się bar-

dzo ryzykowne. Jak wzbudzić zaufanie 

klientów, by wybrali instytucję finansową,  

której oddziału nie znajdą w swoim mieście?

s.l.: Każde nowe przedsięwzięcie nierozerwal-

nie wiąże się z ryzykiem. Uruchomienie ban-

ku na smartfony nie jest szalonym pomysłem,  

tylko naturalną konsekwencją trendów panu- 

jących na rynku. Obecnie niemal co drugi  

telefon  w Polsce to smartfon, a do końca  

2018 roku proporcja ta wyniesie 3 na 4 do-

stępne aparaty – to rynek, którego potencjału  

nie da się nie zauważyć. Chcemy przekonać  

klientów nie tylko technologicznymi nowinkami,  

ale najwyższej jakości obsługą i unikatowymi 

procesami. Przewaga Banku SMART nad inny-

mi bankami polega na zupełnie innym podej-

ściu do projektowania produktów – wychodzimy  

z założenia, że najpierw mają zapewnić wygodę  

i korzyści klientowi, a dopiero w drugiej kolejno-

ści - zysk bankowi. Życie jest za krótkie, aby na co 

dzień siłować się ze skomplikowanym bankiem.

D: Jak mógłby Pan opisać najbliższy cel Banku 

SMART?

s.l.: Oczywiście jednym z naszych głównych ce-

lów jest zwiększenie rozpoznawalności marki  

na rynku, jednak chcemy osiągnąć to poprzez  

edukację klientów, tłumacząc, że kanał mobilny 

może w znacznym stopniu poprawić jakość do-

świadczenia związanego z bankowaniem. Chcemy 

pokazać, że bankowość mobilna przenosi banko-

wanie na zupełnie inny poziom – gdzie nie istnie-

ją ograniczenia czasowe lub terytorialne. Klienci  

są wolni, mogą korzystać z banku jak i kiedy chcą,  

a jedyne, co może im uniemożliwić kontakt  

z bankiem, to chwilowy brak Internetu. 

Ponadto chcemy dalej rozwijać naszą ofertę 

produktową oraz funkcjonalności oferowane przez 

aplikację. Żyjemy w ciekawych czasach, gdzie 

technologia często staje się archaiczna już parę lat 

po wynalezieniu. Takie otoczenie motywuje nas 

do ciągłego poszukiwania udoskonaleń – obec-

„obecnie niemal co 
drugi telefon w Pol-
sce to smartfon (...) 
to rynek, którego 
potencjału nie da się 
nie zauważyć
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nie pracujemy nad ciągłym rozwojem Bankowo-

ści Głosowej, która już teraz pozwala realizować 

transakcje bankowe wyłącznie za pomocą mowy. 

D: Na ostatnim Panelu VIP, organizowanym 

przez SKN Inwestor, którego był Pan gościem,  

dowiedzieliśmy się, że w zespole Banku SMART 

pracuje wielu studentów. Dlaczego? Czy ma to 

związek z tym, że tylko młode osoby znają się  

na nowych technologiach?

s.l.: Zderzenie wieloletniej mądrości i doświad-

czenia z młodością, świeżym spojrzeniem  

i niepohamowaną ambicją może przynieść wspa-

niałe efekty. Z tego względu, chcąc uruchomić  

unikalną markę, stworzyliśmy mieszankę  

doświadczonych specjalistów i młodych zapaleń-

ców. Bez wkładu wniesionego przez najmłodszych 

członków zespołu Bank nie powstałby w takiej 

formie, w jakiej jest obecnie. Prawdziwy bank  

mobilny musi dostosować się do zmiany stylu 

życia i wzrostu wymagań klientów. „Stare wygi” 

wniosły w projekt całe swoje doświadczenie  

i wiedzę bankową, a młodzi edukowali nas,  

jakie są potrzeby finansowe i technologiczne  

najmłodszego pokolenia klientów.

D: Jak wypoczywa Pan po ciężkiej pracy?  

Wiemy, że Pana pasją są maratony. Czy prowa-

dząc ten aktywny tryb życia można znaleźć czas  

dla siebie i rodziny?

s.l.: Nie tylko maratony, ale i wspinaczka.  

Mogę pochwalić się zdobyciem takich szczytów, 

jak Aconcagua, McKinley czy Elbrus. Te moje 

„pozapracowe” pasje są dla mnie bardzo waż-

ne; sądzę, że naprawdę dobry menadżer  

nie może ograniczać się tylko  do spraw  

czysto zawodowych. Realizowanie pasji to  

nie tylko otwarcie się na inne sfery życia czy in-

nych ludzi, to także – a może przede wszyst-

kim - szansa na lepsze poznanie samego sie-

bie. Nie muszę chyba dodawać, że rodzina  

- żona i syn – to moja bodajże największa pasja?  

Nie wyobrażam sobie, że nie mógłbym znaleźć  

dla nich czasu. 

D: Wcześniej mBank, teraz Bank SMART - co da-

lej? Czy ma Pan długoterminowy plan lub już  

nawet kolejny pomysł na biznes?

s.l.: Na razie chciałbym skoncentrować się na Ban-

ku SMART. To dla mnie bardzo ważny projekt  

i póki co najbardziej interesuje mnie jego powo-

dzenie. Proszę pamiętać, że Bank SMART to pro-

jekt bardzo młody, a konkurencja nie śpi. 

D: Wyobraźmy sobie świat za kilkadziesiąt lat.  

W jaki sposób według Sławomira Lachowskiego 

Polacy będą „bankowali” za 20-25 lat?

s.l.: Nie wiem, czy Sławomir Lachowski,  

lub w ogóle ktokolwiek, jest w stanie odpowiedzieć 

na to pytanie. Proszę sobie przypomnieć usłu-

gi bankowe sprzed 25 lat, bez kart płatniczych,  

bez bankomatów, które teraz są czymś oczywi-

stym. Kto wyobrażał sobie wtedy posiadanie te-

lefonu osobistego, który będziemy mogli mieć 

zawsze ze sobą i czy ktoś wówczas śnił o banku  

w telefonie? Śledząc szybki rozwój technologii 

jestem pewien, że czeka nas jeszcze wiele niespo-

dzianek rodem z filmów science fiction.

Rozmowę przeprowadziła 

Redakcja Magazynu Deal

„ Żyjemy w ciekawych 
czasach, gdzie techno-
logia często staje się 
archaiczna już parę lat 
po wynalezieniu 
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RekRutacja 2.0
W ostatnich miesiącach ogólnoświatowe 

media ogarnęła gorączka związana z po-

pularnością włoskiego portalu rekrutacyj-

nego Egomnia. Fenomen serwisu opiera 

się na algorytmie, który umożliwia użyt-

kownikowi wyszukanie ofert pracy, które 

są najbardziej dopasowane do jego profilu 

zawodowego. 

Od zera do rekrutera

Powstałe wcześniej portale rekrutacyjne wymagają 

sporego wysiłku przy ich użytkowaniu: dużo czasu 

spędza się na wyszukiwaniu i czytaniu dostępnych 

ogłoszeń, a następnie na wypełnianiu aplikacji  

na każde stanowisko z osobna. 

Dodatkowym czynnikiem wpływającym  

na dużą popularność włoskiego serwisu jest 

biografia jego założyciela - Matteo Achilli’ego.  

Jego losy układają się w prawdziwe success story 

– nastolatek, który dopiero co skończył liceum, 

wpada na innowacyjny pomysł założenia porta-

lu, będącego odpowiedzią na niezaspokojone do-

tąd potrzeby osób wkraczających na rynek pracy.  

Po krótkim czasie staje się postacią rozpoznawalną  

w Europie, a biznesowe giganty, takie jak Mi-

crosoft czy Google, chcą współpracować 

z jego raczkującym start-upem. Polskie media,  

na wzór zachodnioeuropejskich, opisują historię  

genialnego Włocha, nie do końca zdając sobie  

sprawę, że podobna historia właśnie rozgrywa się 

na ich podwórku.

Dwa lata temu, przed głośną kampa-

nią we włoskich mediach, w której nazwano 

Achill’ego „włoskim Zuckerbergiem”, Egomnia 

miała wielkość naszego portalu — mówi  

Jan Radzikowski, student Szkoły Głównej 

Handlowej w Warszawie, założyciel serwisu  

isivi.pl, obecnie członek programu CEMS  

Master’s in International Management. Spotyka-

my się z nim w kawiarni, by w luźnej atmosferze 

wysłuchać jego historii - w jaki sposób doszło  

do tego, że wraz z kolegami ze swojej uczelni i Po-

litechniki Warszawskiej założyli pierwszy w Polsce 

„inteligentny portal pracy i rozwoju osobistego”?

1. Jakie funkcje oferuje swoim użytkowni-

kom portal isivi.pl?

Przede wszystkim serwis isivi.pl pełni funkcję 

mentora kariery. Algorytm zestawia profil użyt-

kownika z charakterystyką oraz wymaganiami 

stanowiska i na jego podstawie proponuje naj-

lepsze oferty pracy. Dodatkowo podpowiada, ja-

kie ścieżki kariery powinien podjąć użytkownik. 

Korzystanie z portalu jest proste i intuicyjne. 

Wystarczy wprowadzić informacje do wirtualnego 

CV, za pomocą którego można aplikować na każdą 

ofertę w serwisie. Pracodawcy cenią sobie indy-

widualne podejście kandydata do procesu rekru-

tacyjnego, więc umieściliśmy prosty panel edycji  

CV na potrzeby danego ogłoszenia. Kolejną funkcją  

isivi.pl jest informacja zwrotna po procesie  
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rekrutacyjnym, generowana przez serwis 

lub umieszczana przez pracodawcę. Dzię-

ki temu po każdej aplikacji kandydat dosta-

je informację o tym, co zaważyło na decy-

zji o zatrudnieniu lub co można poprawić 

przed kolejnymi aplikacjami w przypadku  

negatywnego wyniku. Należy także podkreślić,  

że korzystanie z funkcji serwisu przez osoby szu-

kające pracy nie wiążę się z żadnymi opłatami.

2. Skąd pomysł na założenie portalu  

isivi.pl?

Pomysł na stworzenie algorytmu isivi.pl po-

wstał w 2011 roku. Byłem wtedy na wymianie  

na Queensland University of Technology w Brisba-

ne (Australia). Strona internetowa mojej uczelni,  

a konkretnie Career Hub, udostępniała studen-

tom narzędzie pomagające prezentować wyniki 

swoich prac (projektów, prezentacji, case studies) 

przyszłym pracodawcom. Znacznie zwiększało to 

ich szansę na znalezienie dobrze płatnej pracy. 

Ten serwis był dla mnie inspiracją. Po powro-

cie z Australii opowiedziałem o swojej koncepcji 

znajomym, z którymi rok wcześniej założyli-

śmy na SGH Koło Naukowe Przedsiębiorczości  

Cashflow. Spośród wielu pomysłów na biz-

nes jakie mieliśmy w tamtym czasie, ten wy-

dawał się być najbardziej przyszłościowy.  

Już po kilku dniach mieliśmy spójną wizję biz-

nesu, a sam pomysł dawał możliwość rozwoju  

na wielką skalę. W końcu o to nam chodziło.

Gdy w 2009 roku zaczynaliśmy studia, każdy  

z nas miał jakieś marzenia. Naszym było  

zbudowanie wielkiego przedsiębiorstwa. A tak 

się złożyło, że moi wspólnicy, którzy wcześniej  

zakładali ze mną Cashflow, są naprawdę  

świetnymi informatykami. W Polsce wciąż  

mamy zbyt mało sukcesów na skalę światową. 

Polskie start-upy nie otrzymują nawet ułamka  

finansowania młodych spółek z Doliny Krzemowej.  

W 2010 roku podczas wykładu o kapitałach  

wysokiego ryzyka dr Wrzesiński zadał pytanie:  

kto uważa, że w Polsce może powstać drugi Face-

book? Z blisko 200 osób na sali w górę podniosły 

rękę 3 osoby. To byliśmy my.

Henry Ford powiedział kiedyś: „Whether 

you think you can, or you think you can’t, you 

are right”. Trzeba wierzyć we własne możliwości,  

to podstawa sukcesu. Oczywiście do tego docho-

dzi ciężka praca nad rozwojem swojego pomysłu.

3. W jaki sposób planujesz rozwijać  

isivi.pl? Czy chcesz dodać nowe funkcje  

do serwisu? 

Portal ma służyć profesjonalnej prezentacji pro-

filu kandydata przed potencjalnymi pracodaw-

cami, ze szczególnym naciskiem na posiadane 

kompetencje. W tym momencie użytkownik 

deklaruje posiadane przez siebie umiejętności.  

W przyszłości będzie można potwierdzać je,  

załączając certyfikaty czy inne dokumenty świad-

czące o posiadanych kompetencjach. Poza tym 

planujemy stworzyć moduł testowania, dzię-

ki któremu będzie można obiektywnie ocenić  

np. znajomość języka obcego czy umiejętność  

obsługi danego programu. Drugim pomysłem  

jest stworzenie obszernej bazy szkoleń dostar-

czanych przez współpracujące z nami firmy.  

Użytkownik będzie mógł za pośrednictwem na-

szego portalu rozwijać wybrane kompetencje 

poprzez udział w szkoleniach e-learningowych  

oraz stacjonarnych.

Dodatkowo planujemy nawiązać współ-

pracę z „mentorami kariery” – osobami z boga-

tym doświadczeniem zawodowym: z kadrą kie-

rowniczą, pracownikami działów personalnych.  

Nasi użytkownicy będą mogli podczas spotkań 

skonsultować z jednym z nich ścieżkę swojej ka-

riery. Naszym celem jest zbudowanie komplek-

sowego narzędzia związanego z życiem zawodo-

wym i rozwojem osobistym. Będzie ono miejscem  

do znalezienia nie tylko dopasowanych  

do profilu ofert pracy, ale również możliwości  

rozwoju posiadanych lub zdobycia nowych kom-

petencji potrzebnych w zawodzie. 

4. Wprowadzacie innowacyjne narzędzie 

łączące potrzeby szukających pracy i pra-

codawców. W takim razie, jak według 

Ciebie będzie wyglądał proces rekrutacji  

w przyszłości?

Inteligentne rozwiązania, oparte na narzędziach  

z zakresu analizy danych, wydają się stanowić 

przyszłość procesów rekrutacji. Zakres ich wyko-

rzystania będzie ograniczony do automatyzacji  

dwóch pierwszych etapów rekrutacji, tj. selekcji  

CV i badania kompetencji twardych online.  

Na końcu procesu selekcji to człowiek będzie po-

dejmował decyzję na temat zatrudnienia dane-

go kandydata. Dalej stosowane będą także inne 

narzędzia do oceny kompetencji, jak assessment 

centre, próbki pracy. 

Pracodawcy będą poszukiwać osób  

z doświadczeniem na styku kilku branż, pracu-

jących w trybie zadaniowym, zdolnych do mo-

bilności. Dużą wartość będzie stanowiła niefor-

malna edukacja – dodatkowe kursy, e-learningi. 

Obecnie już istnieją zawody, do których żadna  
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uczelnia wyższa nie jest w stanie przygotować.

W mojej opinii pracownicy też się zmie-

nią: wejdą na rynek przedstawiciele poko-

lenia instant, którzy z natury będą dążyli  

do maksymalizacji efektów w krótkim czasie.  

Najbardziej wartościowi aplikanci będą odrzu-

cali oferty wymagające dużego zaangażowania,  

wypełniania długiego formularza aplikacyjnego  

czy przechodzenia przez dużą ilość etapów  

w procesie.

5. Jakich rad możesz udzielić studentom 

wchodzącym na rynek pracy? 

Zacznijmy od tego, że powinni podczas studiów

skupiać się na tym, co ich naprawdę interesu-

je oraz pod tym kątem wybierać przyszłą pracę. 

Przede wszystkim warto dużo wiedzieć o sobie, 

potrafić określić własne predyspozycje i prefe-

rencje, znać swoje mocne strony i poświęcać czas  

zainteresowaniom. Ponadto dobrze jest zasta-

nowić się nad tym, czego oczekuje się od pracy  

oraz gdzie chciałoby się znaleźć za kilka lat. 

Samoświadomość jest kluczowa w plano-

waniu własnej kariery zawodowej. W mojej oce-

nie same studia nie wystarczą. Warto poszerzać 

swoje horyzonty, np. poprzez wyjazdy na wymia-

ny zagraniczne. Dają one możliwość przebywania  

w różnych środowiskach, doświadczenia pracy  

z ludźmi innych narodowości. Osobom myślącym 

o założeniu własnej firmy mogę zasugerować,  

że nie warto robić biznesu w pojedynkę.  

Należy szukać wspólników, którzy uzupeł-

nią twoje kompetencje. Bazując na swo-

im doświadczeniu uważam, że bardzo cen-

ne jest konsultowanie swoich pomysłów 

biznesowych z jak największa liczbą osób.  

Pomimo że niektóre pomysły można skopiować,  

to sukces warunkuje pełna wizja rodząca  

się w głowach założycieli.

Rozmowę przeprowadzili:

Sylwia Kapusta

sylwiakapusta89@gmail.com

Kacper Sygit

kacper.sygit@gmail.com 

„ Pracodawcy będą 
poszukiwać osób  
z doświadczeniem 
na styku kilku branż
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iNfoRMatioN 
aDDictioN 
Why is it that the first thing you do in 

the morning is grab your mobile phone -  

and the second - switch on the computer? 

Need for communication? Interest? Fear of 

falling behind? Perhaps addiction? 

When you think about it for a while you im-

mediately stop looking at social media prosperity 

and the steady increase in mobile device sales only 

from the point of view of fashion. People want to 

be up-to-date, either with their friends’ life or in-

ternational news. But at this stage of technological 

development I wouldn’t call it just an interest. Be-

ing always on is not only what makes you knowl-

edgeable about contemporary issues, it is now  

a requirement. Employers in various industries 

seek for people who can find and analyze useful 

information. This is undoubtedly a valuable skill, 

but unfortunately for most of us an urge to know  

the news ends with distraction and procrastination.

Is addicted the correct word? 

We can convince our parents that constant use 

of computers is unavoidable when studying. We 

can convince our friends that we are interested in 

many things, and that is why we need Wi-Fi. Final-

ly, we can convince ourselves that scrolling news 

feed is the best way to relax. Keep your eyes wide 

open, though. Edward M. Hallowell and John 

Ratey, psychiatrists at Harvard, say that informa-

tion causes a dopamine rush similar to that given 

by narcotics. It is commonly known that forbidden 

substances have different influences depending 

on the person. Similarly, access to loads of data 

can boost our effectiveness as well as interrupt 

family, work and creative time. The next anal-

ogy is that just like in narcotics, people look for  

pleasure, stimulation or escape in constant stream 

of information. It seems that like industrial soci-

ety suffered from workaholism, information so-

ciety suffers from dataholism or, as Mr. Hallowel  

and Mr. Ratey call it, online compulsive disorder.

Truth about multitasking 

O.C.D. (not to be confused with obsessive com-

pulsive disorder) resembles attention deficit dis-

order as people influenced by technology and the 

pace of modern life have developed shorter atten-

tion spans, e.g. they have become frustrated with  

long-term projects or they physically crave for ac-

cess to the latest information. Although we often 

think that multitasking is a highly time-saving 

skill, it has been proved that focusing on one thing  

is more effective than on three things at once. Da-

vid E. Meyer, a psychology professor at the Uni-

versity of Michigan, has found that people who 

switch between two tasks, like writing a report 

and answering to e-mails, may spend 50 percent 

more time on these tasks than if they worked on 

them separately, completing one before starting 

another. I admit that browsing the news websites 

when learning or working on a project is extremely 

tempting and can be perceived as a constructive 

way of refreshing your mind. However, switching 

off absorbing applications can bear amazing fruit, 

especially when dealing with strict deadlines. 
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Nothing to do now? Let’s listen to the show busi-

ness call. Should be learning? Political magazines 

seem a reasonable excuse. But if one finds a sub-

stitute that suits their habits and temperament, 

e.g. a few simple exercises, they rest more effec-

tively and manage time better. Instant stimulation 

exhausts your brain.

• Discipline – which sometimes must be imposed 

from the outside. At a recent technology conferences 

organized by The Wall Street Journal or workshops 

for managers organized by Deloitte, participants 

were discouraged from using their mobile devices 

and wireless Internet access during presentations.

The world is not black and white 

Not to be biased, there are people who like deal-

ing with a huge amount of data. I spoke to Pauli-

na Brzezińska, Master Data Team Leader in Ta-

te&Lyle, who manages information from all over 

the world every day. She admitted that her job 

sometimes leads to high pressure because 100 

percent data quality is required. And yes, she of-

ten finds herself searching for facts and analyzing 

them in her free time. Despite this she seemed truly 

enthusiastic about her work, fully professional and 

utilises her skills while coordinating a team. Asked 

about possible influence of the data on her life, Mrs 

Brzezińska pointed out that as far as the aspects of 

her life outside of the core issues are concerned, she 

makes decisions more quickly. It can be related to 

the fast pace of work and ability of connecting all 

associated elements in a short time. 

Always look on the bright side 

There are people not interested in anything and 

those interested in everything. If it hadn’t been for 

curiosity, we wouldn’t have heard about Leonar-

do da Vinci, Albert Einstein, Auguste and Louis 

Lumiére or Steve Jobs. The only thing we have 

to remember is that access to billions of web-

sites has become a powerful device that we can 

use, not the other way around. Fortunately, we 

are intelligent people able to select the informa-

tion that we want to contribute time to. Control  

the data you get – this is my advice – don’t let the 

data control your life. 

Paulina Finke
paulina.finke@skninwestor.com

Symptoms of addiction 

Having said that information addiction may be  

a real problem, here are several indicators which 

could be alarming: 

• You suffer from data withdrawal - you become 

disorientated when cut off from information, facts 

and research. You are unable to give or take direc-

tion due to a lack of analysis

• You feel tense in silence, you find eating a din-

ner with a TV or a computer off a waste of time 

• You spend more time trying to figure out what 

social data tools to use than actually using them. 

They all have such catchy names and shiny logos 

• When choosing a restaurant, Wi-Fi availability 

comes before the dishes served there 

• Charts, articles or analysis are hung all over your 

room just to fill in the gaps. It seems harmless, but data 

overload can make you nervous or even depressed 

• Lack of concentration results in a need to fo-

cus on something more than talking with friends,  

e.g. on checking Facebook or news site 

• On one hand you feel disappointed when there 

is nothing new to read about. On the other hand 

you feel guilty when there is too much new data 

(which is hard to flick through in 15 minutes) 

• Simple observation reveals an early symptom 

of addiction: children glued to their tablets in-

stead of the playground (God knows I don’t want 

to sound like a grumpy adult). 

Treatment  

Most of the ways to cure dataholism are connected 

with time management or simply easing off. Ambi-

tion is praiseworthy unless you lose balance between 

life and e-life. There are some tricks to implement in 

order to stay afloat among facts and figures: 

• Selection – do you really have to follow all these 

users on Twitter and all these fanpages on Facebook? 

Are all the newsletters you receive necessary? Severe 

selection of data you are snowed under with should be 

the first step to regulate your own information flow. 

• One task at once – yes, there are people who 

can divide their consciousness into four separate 

streams at once, but it may turn out addictive and 

lead to attention deficit disorder. In most cases fo-

cusing on one thing only is more effective: you fin-

ish your projects more quickly. Surprisingly, you’ll 

find you also have time on your hands that you 

don’t really need to spend searching for revelations. 

• Regular holiday - e.g. one day a week with no 

information, no devices, no stimulation. Just to 

check if you’re already addicted or you can still op-

erate as a human being.

• Entertain yourself – addiction develops fastest 

when you come back to it because of boredom. 
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chiNy
RosNĄ W siłę

Dominacja to przewaga nad osobą, grupą 

ludzi lub państwem, umożliwiająca decy-

dowanie o nich według swej woli; przewa-

ga ilościowa, jakościowa lub znaczeniowa 

jednej rzeczy nad inną. Można to inter-

pretować na wiele sposobów, a co za tym  

idzie zgadzać się z występowaniem zjawi-

ska lub nie.

Modne obecnie trendy równościowe 

mają na celu przekonanie opinii publicznej,  

że nie ma jednostek gorszych lub lepszych, słab-

szych czy silniejszych, a kluczem do szczęścia  

i dobrobytu jest szeroko pojęte partnerstwo.  

Ta utopijna wizja jest kultywowana przez pięk-

noduchów starających się uczynić świat lepszym, 

lecz powinna być równoważona przez twardo 

stąpające po ziemi osoby odpowiadające za re-

lacje dyplomatyczne oraz gospodarcze krajów.  

Zachwianie równowagi na rzecz tych pierw-

szych stawia państwo na straconej pozy-

cji w konfrontacji z rywalem kierującym się                                                                      

przeciwnymi ideałami. 

Przez ostatnie stulecia świat był zdomino-

wany przez Wielką Brytanię, a następnie Sta-

ny Zjednoczone. Wszelkie prognozy wskazują,  

iż na przełomie lat 20. i 30. XXI wieku nastąpi 

koniec hegemonii USA, pozostawiając kwestię ich  

następcy otwartą. Aspirujące do objęcia takiej  

pozycji państwa dzielą się na dwie grupy. Pierw-

sza skłania się ku koncepcji wielobiegunowo-

ści, a druga, zgodnie z lekcją udzieloną przez  

historię, zdaje sobie sprawę iż, tak jak  

w codziennym życiu, na geopolitycznej szachow-

nicy nie ma miejsca dla kilku liderów. Zmiana 

warty przy obecnej bierności przywódców zachod-

niej cywilizacji wydaje się nieuchronna, a rolę  

światowego hegemona ma szanse przejąć galopu-

jąca Chińska Republika Ludowa. 

Chiny reprezentują model kapitalizmu so-

cjalistycznego, w którym wolność dotycząca sfery 

ekonomii jest skonfrontowana z komunizmem  

w pełni ograniczającym jednostkę. Ten wyjątko-

wy twór jest drugą największą gospodarką świa-

ta, biorąc za punkt odniesienia zarówno nomi-

nalne PKB, jak i parytet siły nabywczej. Ponadto 

jest największym eksporterem dóbr, drugim  

co do wielkości importerem, a tempo wzrostu 

gospodarki przez ostanie 30 lat wynosiło około  

10% r/r . Członkostwo w WTO, potężne zasoby 

kapitału ludzkiego, słaby yuan, a w konsekwen-

cji postępująca dezindustrializacja krajów za-

chodnich są wodą na młyn chińskiej gospodar-

ki. Niedoszacowanie waluty, przekładając się 

wprost proporcjonalnie na koszty pracy, importu  

oraz eksportu, jest zjawiskiem zwiększają-

cym konkurencyjność gospodarki. Począwszy  

od 1989 roku, kiedy Chiny zaczęły się stopniowo 

otwierać na świat, deprecjacja yuana doprowadzi-

ła go do poziomu, na którym znajduje się on oko-

ło 20% do 50% poniżej właściwej wartości. Jaki  

ma to wpływ na finanse Państwa Środka? 

Załóżmy hipotetyczną sytuację, w któ-

rej amerykański przedsiębiorca stoi przed  

decyzją kupna towaru, dysponując 10 000 USD,  
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a 1 USD jest równy 1 RMB. W związku z powyż-

szym parytetem, miejsce zaopatrzenia jest dla 

niego obojętne, gdyż koszty w obu przypadkach 

będą takie same. Sztuczne doprowadzenie kur-

su do poziomu, przy którym 1 USD będzie warty 

2 RMB, skłoni przedsiębiorcę do importu towaru 

z Chin, gdyż w przeliczeniu na miejscową walutę 

będzie dysponował dwa razy większym kapitałem 

(przy założeniu, że inne czynniki nie wpływają  

na ceny). Teoretycznie sytuacja taka nie jest 

problematyczna, gdyż w ramach obrony swoje-

go rynku kraj może się uciec do subsydiowania 

produkcji. Gdy państwo decyduje się na dopłatę  

w wysokości 50% do danego produktu, efekt jest 

podobny - producent ma możliwość obniżenia 

ceny o połowę i schemat zaczyna się od nowa. 

Taki zabieg w konsekwencji powoduje zwiększe-

nie deficytu budżetowego, jednak nie to jest istotą 

problemu. W 2001 roku Chiny dołączyły do Świa-

towej Organizacji Handlu (WTO), która pozwala  

na prowadzenie interesów pomiędzy jej członka-

mi, przy jednoczesnym zakazie używania narzędzi 

celnych ograniczających import lub wzmacniają-

cych eksport, nie wspominając o protekcjonizmie 

monetarnym! Kraje stosując płynny kurs wymia-

ny walut mają związane ręce, nie mogąc w żaden 

sposób obronić swoich producentów, podczas gdy 

Chiny czerpią nieocenione korzyści z manipulacji 

kursem walutowym. Sprzeciw pokrzywdzonych 

Państw w granicach WTO nie ma znaczenia, gdyż 

dumping monetarny nie jest zakazany przez orga-

nizację. Należy jednak pamiętać, iż członkostwo  

w WTO nie jest równie wiążące, co sakramentalne 

„tak”, a Światowa Organizacja Handlu nie jest je-

dynym sposobem budowania globalnego handlu.

Różnice kursowe w analogiczny sposób 

wpływają na koszty pracy. 6,16 RMB za 1 USD wo-

bec pożądanego 3,50 jest powodem dwukrotne-

go pogłębienia i tak już ogromnych dysproporcji  

w stosunku do krajów zachodnich. Szacuje się, 

iż chiński kapitał ludzki jest tańszy od amery-

kańskiego około 40-80 razy, co ma bezpośrednie 

źródło w przeludnieniu kraju, stosowaniu hukou 

i, co na pierwszy rzut oka nieoczywiste, w polity-

ce jednego dziecka. Pomijając moralność; z eko-

nomicznego punktu widzenia dla państwa, które 

wszelkimi metodami dąży do światowej hegemo-

nii, wspomniany układ jest bezkonkurencyjnym 

czynnikiem budującym tanią siłę roboczą.

Rozważmy zabroniony model rodziny 

2+2. Przy niskich płacach rodziców nie stać na 

wynajęcie opiekunki dla dziecka, więc zgodnie 

z tradycją Państwa Środka na mężczyznę spa-

da obowiązek zarabiania pieniędzy, a kobieta  

zajmuje się domem. Jego pensja musi wystarczyć  
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na utrzymanie czteroosobowego gospodar-

stwa - siłą rzeczy przekracza pewien najniższy 

poziom, „niebezpiecznie” oddalając się od mi-

nimum bytowego jednego człowieka. Przy ob-

wiązującym modelu 2+1, matce jest dużo łatwiej 

podjąć pracę - i wtedy już dwie osoby utrzymują 

trzyosobowe gospodarstwo. Bezduszna kalkula-

cja, korzystna z biznesowego punktu widzenia, 

pozwala znacznie obniżyć obowiązujące wyna-

grodzenie - skoro budżet domowy jest zasilany  

z dwóch źródeł, to mogą być one znacznie niższe 

niż w przypadku pojedynczego strumienia. 

Oprócz oczywistego wpływu przeludnienia 

na poziom płac, kluczowy jest również system 

hukou, dający możliwość kontrolowania przepły-

wu ludności. Równie istotna jest szara strefa stwo-

rzona przez „grupę Chińczyków nazywaną tam 

ludnością płynną, to znaczy emigrantów, którzy  

nie mają wizy hukou - swego rodzaju wewnętrzne-

go pozwolenia na pobyt (…)”. Grupę tę szacuje się  

na 150 mln osób. Ogromny przyrost naturalny  

i obawa przed represjami związanymi z niele-

galnym pobytem oraz zesłaniem z powrotem  

do swoich ubogich wiosek skutkują zgodą na mi-

nimalną zapłatę, sprowadzając tym samym po-

ziom wynagrodzeń na samo dno, do pułapu, któ-

rego po dodaniu wcześniej opisanych zależności  

nie można już obniżyć. Płaca minimalna w Chinach, 

często istniejąca tylko w teorii, jest uzależniona  

od prowincji; najniższa z nich to około 1,22 USD/h .  

Wartość ta wobec stawki 7,25 USD/h obowiązu- 

jącej w USA nie pozostawia wątpliwości co do kie-

runku, w którym będzie podążać światowy biznes.

Wszystkie powyższe czynniki sprawiły,  

iż Chiny stały się bezkonkurencyjnym miej-

scem do prowadzenia biznesu. Światowy  

handel jest grą o sumie zerowej; jeden podmiot 

zyskuje kosztem drugiego, a pokrzywdzonym  

są Stany Zjednoczone zmagające się z naj-

większym deficytem budżetowym w historii  

oraz Europa podnosząca się z kolan kryzysu  

zadłużenia. Tak zwane „życie na kredyt” cywilizacji 

zachodniej jest sponsorowane w dużej mierze przez 

Chiny, mające ulokowane 1268,9 mld USD w długu 

amerykańskim oraz będące znacznym wierzycielem  

Unii Europejskiej. Postępująca dezindustrializacja 

świata zachodniego tylko sprzyja jego wasalizacji  

na rzecz Chin oraz pogłębianiu niepokojów  

społecznych. 

PKB liczony wzorem konsumpcja (C)+ inwe-

stycje(I) + wydatki rządowe(G) + eksport - import 

+ zmiana stanu zapasów(Z) wskazuje, iż merkanty-

listyczny model nie jest jedynym pozwalającym 

rosnąć całej gospodarce. Jednak ogromny deficyt 

zewnętrzny musi być rekompensowany pozostały-

mi czynnikami (C, I, G), których silna aprecjacja 

jest obkupiona pogłębiającą się dziurą budżetową, 

gdyż nie jest możliwe, aby gospodarstwa domo-

we jednocześnie konsumowały i odkładały środki  

w celu udzielania pożyczek rządowi.W tym miej-

scu koło się zamyka, a cały obieg wygląda nastę-

pująco: niedoszacowany yuan znacznie obni-

ża ceny produktów chińskich, co w połączeniu  

z przeludnieniem, hukou i polityką jednego dziec-

ka prowadzi do skrajnie niskiego kosztu pracy. 

W wyniku powyższych działań światowy 

przemysł sukcesywnie przenosi się do Chin, po-

głębiając deficyt handlowy krajów rozwiniętych.  

W celu ratowania PKB rządy Państw Zachodnich 

stymulują wzrost, popadając w coraz większe za-

dłużenie, które jest finansowane przez Chińską 

Republikę Ludową. To duże uproszczenie pokazu-

je, że Zachód traci podwójnie, Chiny mają dwa po-

wody do radości, a na horyzoncie widać już czar-

ne chmury nadciągające nad nasze terytorium.  

Brak reakcji na Chińską agresję gospodarczą  

na dłuższą metę może spowodować, iż Euro-

pa stanie się skansenem świata; ciekawym 

punktem na mapie turystycznej, a nie tak,  

jak od wieków – centrum globu, gdzie kolejne 

pokolenia będą chciały – i mogły – budować do-

statnią przyszłość.

Mikołaj Warzocha

mikolaj.warzocha@skninwestor.com 

„ szacuje się,  
iż chiński kapitał  
ludzki jest tańszy  
od amerykańskiego  
około 40-80 razy
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kRyzys?
zRóbMy sobie fiestę!
Hiszpania - kraj słońca, flamenco i corridy. 

Ostatnio słyszy się jednak o tym państwie 

w skrajnie innym kontekście. Stało sie tak 

dlatego, że Hiszpania bardzo mocno odczu-

ła skutki kryzysu finansoweg z 2008 roku.

Co mówią politycy? 

Wybierając się do Walencji na dwumiesięcz-

ne praktyki miałem bardzo ogólne wyobraże-

nie o sytuacji makroekonomicznej w Hiszpa-

nii: 25% stopa bezrobocia, dwa razy większa  

w przypadku młodych pracowników. Jednak-

że dopiero konfrontacja z hiszpańskimi me-

diami pozwoliła mi dostrzec ogrom problemu  

oraz jego obecność w życiu publicznym  

Hiszpanii. Zaraz po włączeniu telewizora za-

atakowały mnie bowiem debaty polityków,  

rozgorączkowane wypowiedzi ministrów oraz 

zbulwersowanych bezrobotnych. W prze-

rwach na reklamy pojawiały się mobilizują-

ce spoty sponsorowane przez Ministerstwo  

do Spraw Zatrudnienia. Dla przykładu, w jed-

nym z nich beztrosko podrzucona w powie-

trze moneta nie wraca już do rąk - komunikat  

nie pozostawia wiele miejsca na interpretację.  

Nawet w środkach masowej komunikacji, zwy-

kle przepełnionych niesplamionymi politycznie 

reklamami, na wyświetlaczu złowrogo migał 

komunikat, iż dług publiczny Hiszpanii wynosi 

obecnie 98% Produktu Krajowego Brutto. Prak-

tyki odbywam w przedsiębiorstwie, które zdaje 

się być stworzone na potrzeby obecnego kryzy-

su – oferuje bowiem kursy, które mają zwięk-

szyć możliwości zatrudnienia bezrobotnego 

lub kompetencje osoby już zatrudnionej.

Inicjatywę tę wprowadził Dekret Królewski 

sprzed kilku lat, a praktyki są wspierane przez  

Ministerstwo oraz zainteresowane przedsiębiorstwa. 

Jednym słowem: Hiszpania w stanie mobilizacji.

Co myślą zwykli ludzie?

Jednak kiedy wyłączam telewizor lub wychodzę 

z pracy, trafiam do innej Hiszpanii - państwa 

totalnie niezmobilizowanego. Walencja, trzecie 

największe miasto w kraju, nie bacząc na kry-

zys, pozostaje miejscem, gdzie czas płynie leni-

wie. Niewielu osobom dokądkolwiek się śpieszy.

Z dokładnością godną szwajcarskich zegar-

mistrzów Walencjanie przerywają swoje zaję-

cia o 14:00, aby udać się na sjestę. W weekend 

na ulicach nie spotkasz wielu przechodniów,

w niedzielę większość sklepów pozostaje  

zamknięta. W czasie wolnym Hiszpanie oddają się  

rozrywkom różnego rodzaju; od uprawiania 

sportu począwszy, skończywszy na codzien-

nych imprezach odbywających się na plaży. 

Polacy, którzy wraz ze mną przyjechali odbyć 

praktyki w Hiszpanii, mieli mniej szczęścia. 

Ich pracodawcy, którzy mają do dyspozycji  

wykształconych pracowników, nie są szczegól-

nie zainteresowani wykorzystaniem potencjału 

praktykantów – pomijając notoryczne skracanie 

godzin pracy, zadania powierzane praktykan-

tom wyraźnie skierowane są na zapełnienie ich 

czasu, aniżeli na wykonywanie realnych zadań. 
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Da się zauważyć, że w obrazie tych 

dwóch Hiszpanii pozostaje pewna trudna 

do wytłumaczenia sprzeczność – czy media  

z przesadną wyrazistością odmalowują wid-

mo kryzysu? Czy może Hiszpanie, z beztroską 

godną kultury śródziemnomorskiej, decydu-

ją się nie martwić o takie błahostki jak kryzys? 

Na co wskazują dane?

Najnowsze dane gospodarcze wskazują,  

że Hiszpania powoli wychodzi z kryzysu.  

Stopa bezrobocia w ostatnim kwartale spadła  

o 1,4 punktu procentowego, wśród wskaźników 

giełdowych dominuje optymistyczna zieleń,  

a Bank Hiszpanii przewiduje wzrost gospodar-

czy rzędu 1,3% w roku 2014 i 2% w 2015 roku.  

Ekonomista Holger Schmiedling twierdzi,  

że wzrost największego kraju półwyspu  

iberyjskiego może wkrótce osiągnąć szybsze  

tempo niż Niemcy. Jak widać, stoicyzm makro-

ekonomiczny popłaca. Wydaje się, że Hiszpanie 

wierzą w teorie cykli gospodarczych i zdecydowa-

li się nimi nie przejmować. Pozostaje zadać kilka 

pytań: jaki będzie tego ostateczny efekt? Kiedy 

Hiszpania ostatecznie pożegna się z kryzysem?  

Być może zwiększenie wymiaru godzin i mniej 

beztroska organizacja pracy przyspieszyłyby istot-

nie rozwój gospodarczy? Inne pytanie to czy, gdy-

by Hiszpania zmieniła swoje nawyki, mogłoby to 

oznaczać szybszy rozwój – nawet najbardziej obda-

rowani przez prawo pracy zatrudnieni, tzn. Fran-

cuzi, rozważali zmianę prawa w obliczu kryzysu,  

tak aby można było pracować w niedziele.  

Być może w przypadku Hiszpanii zwiększenie 

wymiaru godzin i mniej beztroska organizacja 

pracy przyspieszyłoby istotnie rozwój gospodar-

czy. Takie podejście tłumaczyłaoby pewną histe-

rię medialną na ten temat. 

Jak się jednak wydaje, Hiszpanie pozostają  

i prawdopodobnie pozostaną beztroskimi Homi-

nes Oeconomici. Dla nich i dla konsumpcji obec-

nej (która przecież też służy pokonaniu kryzysu) 

– pewnie to lepiej – o tym, czy jest podejście 

równie korzystne dla Hiszpanii, przekonamy się 

dopiero za jakiś czas.

Michał Podhalicz

m.podhalicz@onet.eu

„ ...Walencja, trzecie 
największe miasto 
w kraju, nie bacząc 
na kryzys, pozostaje 
miejscem, gdzie czas 
płynie leniwie
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fRaNcuski
systeM PoDatkoWy
Planując zagraniczny wyjazd, warto za-

poznać się z tamtejszym systemem po-

datkowym. Jak wygląda system fiskal-

ny we Francji? Co zmieniły ostatnie 

wybory? Odpowiedzi na te i inne pyta-

nia znajdziecie w poniższym tekście.

W 2012 roku wybory prezydenckie  

we Francji wygrał Francois Hollande, a socjal-

ny charakter jego poglądów dokładnie wskazał  

kierunek rozwoju systemu gospodarczego pań-

stwa. W następnym roku nowi przedstawiciele 

władzy francuskiej zaczęli realizować zapowiada-

ną reformę podatkową. Z dniem 1 stycznia 2014 

roku wiele zmian podatkowych weszło w życie.

Podatek od osób fizycznych

Czym jest system podatkowy? Definiuje się go jako 

zespół różnych opłat, obowiązujących na terenie 

danego państwa. Przyjrzyjmy się zatem sytuacji 

fiskalnej oraz stawkom głównych podatków wystę-

pujących we Francji.

Podatek od dochodów osób fizycznych  

ma charakter progresywny i obowiązuje wszyst-

kie osoby przebywające na terytorium francuskim 

powyżej 183 dni w roku podatkowym oraz tych, 

którzy utożsamiają Francję z ośrodkiem interesów 

życiowych. 

Tak proste kryteria rezydencji podat-

kowej powodują, że z powyższymi zasada-

mi możemy spotkać się w większości państw  

europejskich, takich jak: Niemcy, Austria,  

Szwecja, Portugalia, a także Polska. Przedmio-

tem podatku PIT są pensje, wynagrodzenia,  

dochody z najmu, praw majątkowych  

i kapitałów pieniężnych oraz przychody z dzia-

łalności przemysłowej, handlowej i rolniczej,  

a także przychody z tytułu wykonywania wol-

nego zawodu. Pracowników obowiązuje sześć  

stawek podatkowych, tj. 0%, 5,5%, 14%, 30%,  

41% oraz 45%. Poszczególne progi podatkowe  

z reguły są waloryzowane o wskaźnik inflacji  

(jednak w latach 2011-2012 wstrzymano  

waloryzację w ramach realizowanej polityki 

oszczędnościowej). 

Studenci się cieszą…

Warto nadmienić, iż istnieje wiele różnych ulg 

podatkowych, które w dużym stopniu zmniej-

szają obciążenia z tytułu podatku dochodowego  

od osób fizycznych. Do kluczowych należą: tzw. czę-

ści fiskalne przy opodatkowaniu rodziny, ulgi stu-

denckie (studenci do 25 roku życia nie płacą podatku 

PIT), ulgi dotyczące kosztów księgowości, wydat-

ków mieszkaniowych czy zatrudniania opiekunki  

do dziecka. Mniej znaczące ulgi, takie jak ob-

niżenie obciążenia podatkowego o 20 EUR  

przy wykorzystaniu deklaracji internetowej, 

również korzystnie wpływają na stan portfe-

li Francuzów. Z kolei ulga podatkowa od pra-

cy ponadnormatywnej (godzin nadliczbowych) 

została zniesiona podczas kadencji prezydenta  

Hollande`a.

… najbogatsi niekoniecznie

Specyficzne zmiany nastąpiły w grudniu  

2013 roku, kiedy francuski sąd konstytucyj-

ny zatwierdził zgodność z ustawą zasadniczą  

75% stawki specjalnego podatku od dochodów 
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stawki podatkowe we francji

0%

45%

14%

75%

31%

5,5%

41%

Podatek dla 
najbogatszych

dotyczy
0,0001%

społeczeństwa
 — ok. 7000 
francuzów

wpływy budżetowe z ecotaxe
 w 2014 roku mają wynieść 

1,2 mld euR
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najbogatszych obywateli. Na powyższe obciążenie 

składa się 50% PIT oraz dodatkowe obciążenia so-

cjalne. Stawka ta będzie obowiązywała dwa lata. 

Płacą ją podmioty, których pracownicy w 2013 

i 2014 roku zarobili ponad milion euro. Przed-

siębiorstwa uzyskujące ponad 250 mln EUR 

obrotu odprowadzają w 2014 roku 37% podat-

ku CIT. Co ważne, firmy, których roczny obrót 

przekracza 15 mln EUR, zmuszone są do zło-

żenia zeznania podatkowego przez internet.

Inne obciążenia

1 stycznia 2014 roku nastąpiły zmiany stawek 

podatku od wartości dodanej (taxe sur la va-

leur ajoutée). Podstawowa stawka VAT wzrosła  

z 19,6% do 20%, stawka obniżona natomiast z 7%  

do 10%. Odnotowano jednakże obniżkę innej  

stawki z 5,5% do 5%. Warto wspomnieć tak-

że o podatku akcyzowym. We Francji obejmu-

je on takie wyroby jak: paliwa, oleje, napoje  

alkoholowe, wyroby srebrne, złote i platynowe, 

wolne lokale mieszkaniowe, spotkania spor-

towe, ubezpieczenia i działalność finansową.

Od 1 kwietnia 2014 roku Francja pod-

niosła również podatek lotniczy; stawka zo-

stała zwiększona o 12,7%. Daninę lotniczą 

nazywa się podatkiem solidarnościowym 

z uwagi na fakt, że wpływy finansują wal-

kę z malarią, gruźlicą oraz AIDS w krajach  

rozwijających się. 

ECOTAXE – „idealny” francuski podatek

Znamy już najważniejsze podatki we Fran-

cji i ostatnie zmiany fiskalne w tym państwie; 

przejdźmy zatem do szczególnie interesującego. 

ECOTAXE jest opłatą ekologiczną od pojazdów 

mechanicznych o całkowitej masie powyżej 3,5 t.  

Głównym celem podatku ma być ograniczenie 

niekorzystnego wpływu transportu drogowe-

go oraz zwiększenie udziału transportu śród- 

lądowego, morskiego i kolejowego w transporcie 

ogółem. Będzie on obejmował 15 tys. km dróg  

na terenie Republiki Francuskiej. Pomimo wielu  

zapowiedzi, iż podatek ma zostać wprowadzony  

w 2013 roku, obecnie planowane data wpro-

wadzenia ECOTAXE to 1 stycznia 2015 roku.

Opłata ma być uzależniona od specyfi-

kacji samochodu, jak również od ilości przeje-

chanych kilometrów. Mimo tych uwarunkowań 

można oszacować ją na około 0,125 EUR/km. 

Warto odnotować, że dostępna będzie 40% zniżka 

na przejazd przez Bretanię a także około 25% zniż-

ka za przejazd przez Aquitaine oraz Midi-Pyrenees.

Ponadto wszystkie pojazdy, które zosta-

ną objęte obowiązkiem uiszczania opłat, muszą 

być wyposażone w specjalne urządzenia. Zwol-

nione z podatku będą pojazdy przeznaczone 

do wożenia osób, takie jak autobusy, autoka-

ry, samochody kempingowe, pojazdy wojsko-

we, pojazdy uprzywilejowane, pojazdy rolnicze 

oraz naturalnie samochody o masie poniżej 3,5 t.

Jak zmiany przekładają się na stan Skarbu 

Państwa

Nie sposób pominąć przedstawienia wpływów  

podatkowych, stanowiących lwią część wpływów 

budżetowych w niemal każdym państwie 

na świecie. W ostatnich latach we Francji  

największą część stanowiły wpływy z tytułu VAT.  

W latach 2010 i 2011 było to odpowiednio  

46,3% oraz 48,7%. Wpływy z tytułu PIT stanowiły  

w 2011 roku 17,3%, w kolejnym roku wzrosły  

o 1,8 punktu procentowego do 19,1%. Podatek 

CIT w analogicznym okresie również powiększył 

swój udział we wpływach budżetowych z 12% 

w 2011 roku do prawie 15% w roku kolejnym. 

Z szacunków francuskiego resortu finansów 

wynika, że wzrost opodatkowania biletów lotniczych 

doprowadzi do zwiększenia przychodów budżeto-

wych o ok. 23 mln EUR w 2014 roku. W sumie poda-

tek ma zasilić budżet kwotą wysokości 200 mln EUR.  

Z kolei planowane roczne wpływy podatkowe  

z tytułu ECOTAXE wynosić mają 1,2 mld EUR.

Fiskalne kontrowersje

Większość Francuzów uznaje nowy 75% po-

datek, nazywany również solidarnościowym,  

za właściwy i sprawiedliwy. Jednak część oby-

wateli Francji, szczególnie tych najbogatszych, 

wyraża diametralnie różne opinie na ten temat. 

Przedsiębiorcy wskazują nawet, że tak wysoka 

stawka podatku w kolejnych latach może spowo-

dować drastyczne spowolnienie gospodarki kraju. 

Ciężko jednoznacznie określić, który z powyżej 

zaprezentowanych poglądów jest bardziej trafny. 

Optymalizacji ekonomicznej sprzyja jednak obni-

żanie podatków, nie zaś ustanawianie rekordowo 

wysokich stawek. Zależność tę pokazują bada-

nia empiryczne, oparte na doświadczeniu wielu 

państw minimalizujących obciążenia fiskalne.

Francuski Instytut Statystyczny (l’INSEE) 

obliczył, że nowy, restrykcyjny podatek obej-

mie mniej więcej 0,0001% francuskiej populacji,  

czyli zaledwie 7 tys. obywateli. Niestety część osób  

z oszacowanej grupy podjęła decyzję o unik-

nięciu powyższego obciążenia we Francji.  

Zastosowany przez nich arbitraż podatko-

wy jest negatywną stroną reformy prezydenta  

F. Hollande`a, ponieważ w dużym stopniu  

minimalizuje potencjalne wpływy podatkowe,  
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które gospodarka francuska powinna osiągnąć  

w 2014 roku.

Przykładem multimilionera, stosującego 

międzynarodowy arbitraż podatkowy jest właści-

ciel grupy Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) 

- Bernard Arnault. Przeniósł się on do Belgii,  

tym samym powodując utratę potencjalnych 

wpływów podatkowych do budżetu Francji.  

Nie tylko on zdecydował się sprzeciwić nowej 

polityce socjalnej w kraju. Znany na całym świe-

cie aktor Gérard Depardieu, również ze wzglę-

dów podatkowych, zrzekł się obywatelstwa 

francuskiego i przyjął, za namową doradców  

i prezydenta W. Putina, obywatelstwo rosyjskie.  

Sytuacje tego typu są powszechnie znane, 

dlatego przed wprowadzeniem radykalnych 

obciążeń podatkowych warto przeanalizo-

wać negatywne konsekwencje tego procesu.

Francja od 2011 roku nieustannie oddala 

się od popularnego liberalizmu ekonomicznego.  

Podejmowane przez władze reformy bazu-

ją głównie na zwiększaniu obciążeń fiskalnych 

(maksymalizowaniu stawek i ograniczaniu ulg 

podatkowych). Czy obrany przez F. Hollan-

de’a kierunek zmian jest trafny, pokażą kolejne  

wybory prezydenckie.

Anna Kulikowska

anna.kulikowska@tlen.pl

 

„ Daninę lotniczą nazywa 
się podatkiem solidar-
nościowym z uwagi na 
fakt, że wpływy finansują 
walkę z malarią, gruźlicą 
oraz aiDs
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cD PRojekt
Polska fiRMa PRzeD WielkĄ szaNsĄ

W momencie, gdy pisane są te słowa, kurs 

CD Projekt S.A. wynosi 15,63 PLN. Jaka jest 

historia spółki, która w ciągu trzech lat od-

notowała wzrost na poziomie ponad 500%? 

Czy mogą się od niej uczyć firmy z innych 

branż?

Lata 90. Michał Kiciński, zapalony gracz,  

poznaje w liceum swojego (jak się później okazu-

je) przyjaciela życia - Marcina Iwińskiego. Razem 

spędzają czas głównie na graniu. Tak rozpoczyna 

się historia polskiej branży gier wideo. Firmy,  

która już teraz zostawiła ślad na światowym  

rynku. Ale po kolei. Ani jeden, ani drugi nigdy  

nie uchodzili w szkole za prymusów. Oddani byli 

jednak pasji, która z biegiem lat spowodowała,  

że zmieniło się życie nie tylko ich, ale i setek  

tysięcy innych osób. W czasach liceum z zaosz-

czędzonych pieniędzy kupowali za granicą gry - 

najczęściej w ilości nie przekraczającej 30 sztuk. 

Potem sprzedawali je w Polsce - swoim znajomym 

oraz na pobliskiej giełdzie. Każdą złotówkę skru-

pulatnie odliczali i inwestowali w kolejne gry.  

W końcu przyszedł pierwszy przełom. Dwójka 

zapaleńców usłyszała o płytach CD, które były 

kilkaset razy bardziej pojemne niż dyskietki.  

Po wspólnej naradzie postanowili, że będą roz-

powszechniać gry, korzystając właśnie z tego 

nośnika. Była to pierwsza ryzykowna i odważna  

decyzja dwóch młodych przedsiębiorców. Pierw-

sza i zdecydowanie nie ostatnia...

Zaczynali niepozornie - w małym pokoiku 

realizowali kolejne pomysły, następnie śmia-

ło wdrażali je w życie. Nie było wielkich dotacji,  

nie było wspaniałego biura. Była za to - jak  

w jednym z wywiadów mówi Kiciński - „niespo-

żyta energia”. W dzień harowali na rozwój firmy,  

w nocy razem grali. Firma oficjalnie została zało-

żona w 1994 roku i nazwana została „CD Projekt” 

- twórcy mieli wtedy po 20 lat. Z biegiem czasu 

przestali korzystać z hurtowni, a zaczęli nawią-

zywać coraz więcej kontaktów z producentami.  

Jako pierwsi w Polsce wydawali gry z polskimi  

pudełkami i instrukcjami. Prawdziwa rewolucja 

miała jednak dopiero nadejść. 

Pierwszym dużym punktem zwrotnym 

w historii CD Projekt było zlokalizowanie gry 

Baldur’s Gate firmy Interplay. Kiciński z Iwiń-

skim postawili przed sobą bardzo ryzykowny 

cel - wydać grę w 100% po polsku. Były to cza-

sy, w których lokalizowanie gier nie cieszy-

ło się popularnością, więc przekonać twórców  

nie było łatwo. Jak mówi Kiciński dla portalu  

historie-sukcesu.pl: „Umowę podpisywaliśmy 

drżącymi rękami, bo zagwarantowaliśmy w niej 

sprzedaż minimum 2 tys. egzemplarzy”. Wte-

dy była to bardzo duża liczba. Ostatecznie gra 

sprzedała się w Polsce w 18 tys. egzemplarzy!  

Nie był to efekt samej marki - to przede wszystkim  

zasługa ciężkiej pracy CD Projektu, który  

do lokalizacji wynajął najlepszych ludzi (mię-

dzy innymi aktora Piotra Fronczewskiego). 

Osiągnęli efekt jakości, o jakiej innym się  

nie śniło. I to właśnie to miało się stać potem 

znakiem rozpoznawczym CD Projektu - prze-

łamywanie kolejnych barier, wytyczanie sobie 

śmiałych i ryzykownych celów, tworzenie nowej  
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jakości w branży. Po wydaniu „Baldur’s Gate”  

CDP postanowił ustanowić pewną trudną zasadę, 

której spełnienia do teraz nie podjęła się żadna 

inna firma - od tej pory każda wydana przez nich 

gra musi być w całości po polsku. CD Projekt sta-

wał się coraz większą firmą wydawniczą, zajmu-

jąc kolejne pola w swojej branży. W 2001 roku 

był drugą firmą na polskim rynku dystrybucji.  

Rok później podpisana została umowa z Di-

sneyem, zaś w 2003 - CD Projekt wysunął się  

na prowadzenie. W tym samym roku po raz 

pierwszy firma dostała nagrodę „Gazeli Bizne-

su” przydzielanej przez magazyn Puls Biznesu.  

Od tamtej pory przez kolejne 5 lat pod rząd spółka  

Kicińskiego i Iwińskiego otrzymywała to pre-

stiżowe wyróżnienie - jako jedyna z branży gier 

wideo. W 2008 roku ruszyła innowacyjna plat-

forma wydawnicza GOG.com, charakteryzu-

jąca się tym, że jako pierwsza sprzedawała gry  

bez zabezpieczeń DRM. Zdaniem Kicińskiego 

zabezpieczenia te są krzywdzące dla ludzi, któ-

rzy uczciwie chcą kupić grę. Taka jest polityka 

firmy - zawsze stawia klienta wśród swoich prio-

rytetów. W tym samym roku Kiciński i Iwiński 

wyróżnieni zostali niezwykle prestiżową nagrodą  

„Przedsiębiorcy roku”. 

Aby poznać legendę CDP należy się jednak 

nieco cofnąć w czasie. Wreszcie bowiem przyszło 

coś, co Jim Collins nazwałby BHAG’iem (wielki, 

zuchwały i ryzykowny cel) - w 2002 roku utwo-

rzona została specjalna grupa CD Projekt Red, 

której celem było stworzenie gry opartej na pro-

zie Andrzeja Sapkowskiego, produkcji znanej dzi-

siaj pod nazwą Wiedźmin. Grupa w dużej mierze 

stworzona została z programistów z Łodzi. Pra-

ce nad grą trwały 5 lat, jednak - jak się później 

okazało - było warto. Wiedźmin zyskał światową 

sławę. Co ciekawe, jak przyznaje Tomasz Gop 

(starszy producent Wiedźmina 2) celem pierw-

szej części nie było osiągnięcie dużych zysków,  

ale wypromowanie marki na całym świecie.  

Zadanie to zostało zrealizowane perfekcyjnie.  

Gra sprzedała się ostatecznie w ilości 2 mln  

egzemplarzy, przynosząc minimalny zysk. Budżet 

był - jak na polską produkcję - powalający i wynosił 

około 27 mln PLN. Gra zebrała ponad 100 nagród  

i stała się początkiem kultowej serii. Tworzenie  

własnej produkcji było bardzo ryzykownym 

krokiem, jednak świetnie oddającym cało-

ściowy styl CD Projektu. Artur Ganszyniec 

(projektant Wiedźmina) spytany w rozmowie  

o atmosferę odpowiada: „Emocjonalna. Termi-

ny były napięte, zespołowi zależało, było wiele  

do zrobienia i nie byliśmy pewni, czy nam się uda  

zrobić dobrą grę. Ścierały się wizje, bywało  

nerwowo i męcząco, ale też mieliśmy dużo frajdy  

i satysfakcji z tego co powstaje”. „The Witcher” 

to produkcja światowej klasy, która w dużej mie-

rze zmieniła podejście do pisania gier typu RPG.  

CD Projekt jednak nie mógł przebierać wśród  

fachowców - w tamtym czasie było ich w Polsce  

jak na lekarstwo. „Przy Wiedźminie 1 nie było 

wielu specjalistów, uczyliśmy się w miarę rozwoju  

projektu. I chyba paru specjalistów się wykształciło,  

bo ludzie z zespołu W1 pracują teraz w wielu 

firmach (wiele sami założyli), a ci którzy na-

dal pracują w CDP to światowej klasy rzeźnicy” 

- ocenia Ganszyniec. W 2011 roku (dzięki fuzji  

z Optimusem) CD Projekt wszedł na GPW.  

W tamtym dniu kurs akcji wynosił 3,09 PLN.  

Od tamtego czasu trend był rosnący. Na jeszcze  

głębsze wody poprowadził firmę Wiedźmin 2. 

Obecnie CD Projekt pracuje nad dwiema dużymi 

produkcjami (W3 oraz Cyberpunk2077). Dzisiaj 

kurs wynosi 15,63 PLN. Nie jest to efekt spekulacji,  

ale śmiałych wizji, ciężkiej pracy i pasji, jaką  

posiadają wszyscy pracownicy firmy.

CD Projekt jest wspaniałą polską wizytówką . 

Czy inne branże mogą wyciągnąć wnioski z tej hi-

storii? Oczywiście, warto jednak spojrzeć na dzi-

siejsze trendy wśród ludzi myślących o założeniu 

firmy. Aspirujący przedsiębiorcy często patrzą  

na biznes od strony czysto „formalnej” - zaczyna-

ją zastanawiając się, o jaką dotację się ubiegać, 

gdzie pozyskać duże pieniądze. Historia firmy  

Kicińskiego i Iwińskiego pokazuje nam dość jasno 

inną drogę: opartą w wielu przypadkach na chłod-

nej kalkulacji, strategiach biznesowych i porząd-

nie sporządzonych biznesplanach, bazującej jed-

nak przede wszystkim na pasji. Sukces zbudowano  

na czymś, co nazwać by można „buntowniczą 

przedsiębiorczością” – tzn. takim podejściem  

do biznesu, które wbrew wszelkim prognozom  

każe iść do przodu, stawiać sobie śmiałe  

i ryzykowne cele, a następnie z wielką konse-

kwencją je realizować. Być może nie jest to ściśle  

powiązane, jednak nie da się nie zauważyć,  

że przed wejściem do CD Projekt Red wisi tablicz-

ka z napisem „We are Rebels. We are CD Projekt 

Red. Since 2002”...

Marek Czuma

marek.czuma@gmail.com
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szWeDzka MaRka?
W czasach wszechobecnej globalizacji, co-

raz więcej firm zostaje przejętych przez kon-

cerny z innego kraju niż kraj macierzysty 

spółki. Rynek motoryzacyjny jest świetnym 

przykładem branży, w której wiele marek  

z całego świata należy do kilku potentatów.

W przypadku czeskiej Skody wejście  

do grupy Volkswagena okazało się szansą  

na rozwój i do dnia dzisiejszego skutkuje świet-

nymi wynikami sprzedaży, podczas gdy przejęcie 

brytyjskiej marki Rover przez Phoenix Consortium 

zakończyło się bankructwem znanego producenta 

samochodów osobowych. W podobnej sytuacji 

znajduje się obecnie szwedzka marka Saab, która 

w 2011 roku była zmuszona ogłosić upadłość.

Słynne przejęcia

Na rynku motoryzacyjnym coraz częściej do-

chodzi do zmian właścicieli słynnych marek –  

już w 1986 roku niemiecka grupa Volkswagen 

AG zakupiła 51% udziałów hiszpańskiego Seata,  

by w latach 90-tych stać się jego prawie całkowi- 

tym właścicielem. Do niemieckiego potentata  

należą także takie marki jak: Bentley (Wielka  

Brytania), Ducati i Lamborghini (Włochy), Bugatti 

(Francja), Š koda (Czechy), Scania (Szwecja). Inne 

słynne podmioty, które zostały wykupione przez 

zagraniczne koncerny to m.in. brytyjskie MINI 

oraz Rolls-Royce (właścicielem obu jest obecnie 

BMW, Niemcy), Land Rover oraz Jaguar (oba Tata 

Motors, Indie) czy przejęte w 2010 roku szwedz-

kie Volvo (Geely, Chiny) oraz Saab, który pod 

koniec lat 80. został wykupiony przez amerykań-

skiego giganta - General Motors – jednak w tym 

przypadku był to początek problemów wspaniałej 

skandynawskiej marki. Svenska Aeroplan Aktie 

Bolaget (szw. szwedzki producent samolotów)  

to przedsiębiorstwo powstałe w 1937 roku, zaj-

mujące się ówcześnie, zgodnie z nazwą, produkcją 

samolotów. Ze względu na słabnącą koniunkturę  

po zakończeniu II Wojny Światowej, w 1947 roku 

założony został oddział Saab Automobile AB, 

który miał skupić się na produkcji samochodów 

osobowych.

Pierwszy model 

Już w 1949 roku rozpoczęła się masowa produk-

cja pierwszego Saaba. Model 92a był seryjnym 

następcą prototypowego Ursaaba, który zasły-

nął z niezwykle niskiego współczynnika aerody-

namicznego, wynoszącego zaledwie 0,32. Saab  

92a był napędzany 25-konnym silnikiem,  

nie posiadał klapy bagażnika, do którego dostęp  

był możliwy jedynie od strony kabiny, ponadto  

pierwsze 700 sprzedanych sztuk było koloru ciem-

nozielonego z powodu zalegania właśnie takie-

go lakieru w oddziale produkującym samoloty.  

Oczywiście drzwi Saaba 92 otwierały się pod wiatr, 

tzn. z zawiasami umieszczonymi z tyłu i klamką 

w ich przedniej części. Już w 1953 roku powstał 

model 92b, w którym wprowadzono kilka zmian 

– przede wszystkim pojawił się klapa bagażnika 

oraz możliwość wyjęcia tylnej kanapy, moc silni-

ka wzrosła natomiast do 28 koni mechanicznych.  

Od 1947 do 1956 roku wyprodukowano łącznie pra-

wie 35 tys. Saabów 92. 
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Kolejne modele

Saab 93 był tak naprawdę zmodyfikowaną wer-

sją modelu 92. Jego produkcję rozpoczęto  

w 1955 roku i był to pierwszy model eksportowy  

tej marki, który trafiał głównie na rynek amery-

kański. Posiadał mocniejszy, 33-konny silnik, 

a w jego ostatniej wersji - 93f - zamontowa-

no drzwi z zawiasami z przodu. Erik Carlsson,  

noszący przydomek „Mr. Saab”, wyścigowa legen-

da marki, w latach pięćdziesiątych wygrał w Saabie 

93 zarówno Rajd Tysiąca Jezior (Rajd Finlandii),  

jak i Rajd Szwecji. W 1956 roku zaprezentowany  

został sportowy Saab 94 (Sonett I), którego 

wyprodukowano zaledwie kilka egzemlarzy.  

Odpowiednio 3 i 4 lata później do sprzedaży we-

szły modele 95 (odpowiednik modelu 96 kombi)  

oraz 96 (następca modelu 93) – przez wszystkie  

lata produkcji sprzedano około 700 tys. sztuk 

tych aut. Następnie w 1966 roku zaprezentowano  

Saaba 97 (Sonett II), którego nadwozie zosta-

ło wykonane z włókna szklanego. Model nie zy-

skał aprobaty rynku i jego produkcję zakończono  

po niespełna 2 tys. egzemplarzy. Sukcesem 

okazał się jednak przedstawiony szerokiej pu-

bliczności w 1968 roku Saab 99, bowiem do  

1984 roku sprzedano prawie 600 tys. egzemplarzy 

tego modelu. Powstała również wersja 99 Turbo,  

w której montowany był silnik o mocy aż 145 KM  

oraz 99 Turbo S z dodatkowym wtryskiem wody, 

co pozwalało zwiększyć moc jednostki napędo-

wej o kolejne 15-20 KM. Te wyjątkowe modele 

pozostają do dziś obiektami marzeń fascynatów 

szwedzkiej marki.

Połączone siły 

W 1969 roku Saab połączył swoje siły ze szwedz-

kim producentem samochodów ciężarowych 

Scania. Na okres tej współpracy przypadł wy-

jątkowy moment - w 1976 roku z taśm produk-

cyjnych zjechał milionowy egzemplarz Saaba.  

W 1978 roku zaprezentowano popularnego kro-

kodyla, czyli Saaba 900 I przed face liftingiem.  

Był to następca modelu 99 oraz produkowane-

go jedynie przez 3 lata modelu 90 - dwudrzwio-

wego połączenia przodu modelu 99 i tyłu dzie-

więćsetki sedan. Saab 900 I to ogromny sukces 

marki, przylgnęło do niego nawet powiedzenie:  

„The Saab 900: built like a Merc, safe as  

a Volvo and so much cooler than a BMW”.  

Na potwierdzenie tych słów wystarczy wspomnieć,  

że przez 15 lat produkcji sprzedano ponad  

900 tysięcy egzemplarzy tego modelu. Saab,  

poszukując oszczędności, rozpoczął współpracę  

z Lancią – zaowocowała ona powstaniem modelu 

600, który był de facto Lancią Delta ze zmienio-

nymi emblematami. W 1984 roku zaprezentowany  

został model 9000, pierwszy tak duży samochód 

szwedzkiej marki. Miał bardzo komfortowe wypo-

sażenie i niezwykle przestronne wnętrze. Kolejny 

efekt współpracy Saaba z Lancią był konstruk-

cyjnie bliźniaczy z modelem Thema włoskiego 

producenta. Współpraca między firmami znacz-

nie skomplikowała się po testach zderzeniowych  

obu aut, kiedy to inżynierowie Lancii określili  

wyniki testów sformułowaniem „Perfect”, spe-

cjaliści Saaba natomiast opisali wyniki stwier-

dzeniem „Not good at all”. Jak łatwo się do-

myślić, współpracy między markami już nigdy  

nie kontynuowano.

Początek końca?

W ostatnim roku lat osiemdziesiątych szwedz-

ka marka została przejęta przez amerykańskiego 

potentata – General Motors. Od tego momentu 

władze zza wielkiej wody coraz mocniej naciskały  

na inżynierów Saaba, by ich auta były jedynie zmo-

dyfikowanymi wersjami Opla. Jednym z ostatnich 

Saabów, który zachował stylistykę oraz technikę 

charakterystyczną dla marki, był produkowany  

od 1994 roku Saab 900 II (NG), jednak dzielił  

on już płytę podłogową z Oplem Vectra/Calibra.  

W 1997 roku pojawił się model 9-5, następca limu-

zyny 9000. Luksusowy model miał w swojej ofer-

cie bardzo bogate wyposażenie, m.in. podgrzewa-

ne, wentylowane i elektrycznie regulowane fotele 

z pamięcią ustawień, podgrzewaną tylną kanapę, 

dotykowy ekran nawigacji czy nagłośnienie presti-

żowej firmy Harman-Kardon. 

Do 2010 roku wyprodukowano łącznie  

483 593 egzemplarzy pierwszej wersji dzie-

więć-piątki. W 1998 roku rozpoczęto sprze-

daż modelu 9-3 I, ponoć ostatniego Saaba za-

chowującego swój charakter. Prawdę mówiąc,  

Saab 9-3 I nie różnił się zbytnio od modelu  

900 NG, jednak konstruktorzy twierdzą, że wpro-

wadzonych zostało blisko 1100 poprawek i ulep-

szeń. Do końca produkcji w 2002 roku sprzedano 

łącznie 326 370 sztuk pierwszej generacji 9-3.

Jeszcze Saaby?

Druga generacja Saaba 9-3 została zaprezen-

towana w 2002 roku. Model był bliźniaczy  

do m.in. Opla Vectry oraz Cadillaca BLS.  

Coraz więcej rozwiązań technicznych po-

chodziło od pozostałych marek należących  

do GM - Saab zaczął tracić własną tożsamość.  

W 2004 roku rozpoczęto produkcję mode-

lu 9-2X, który został opracowany we współ-

pracy z firmą Subaru i był produkowany  

do 2006 roku w Japonii. Model ten znacząco  
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odbiegał od pozostałych samochodów szwedz-

kiej marki; posiadał napęd na cztery koła i silnik 

typu bokser. Patrząc na Saaba 9-2X, nietrudno  

zauważyć, iż model ten był odmianą Subaru  

Imprezy drugiej generacji w nadwoziu kombi,  

różniącym się od japońskiego samochodu  

jedynie szczegółami. Równie mało wspólnego  

z dotychczasową filozofią marki miał produko-

wany od 2004 roku Saab 9-7X. Samochód został  

zbudowany na tej samej platformie co GMC 

Envoy, Buick Rainer czy Chevrolet TrailBlazer. 

Zważając jednocześnie na fakt, że żaden spośród 

montowanych w nim silników nie miał pojemności 

mniejszej niż 4000 cm3, można wysnuć wniosek,  

iż GM wykorzystywało markę Saab, aby bu-

dować modele przeznaczone głównie na ame-

rykański rynek. Ostatnim eksperymentem 

General Motors był Saab 9-4X, bliźniaczo  

podobny do Cadillaca SRX. 

Nadzieja

17 lutego 2009 roku Saab zgłosił wniosek o re-

strukturyzację po tym, gdy szwedzki rząd odmó-

wił udzielenia wsparcia finansowego dla firmy.  

W grudniu 2009 roku koncern GM ogłosił,  

iż rozmowy z firmą Spyker Cars dotyczące prze-

jęcia Saaba zakończyły się fiaskiem, jednak już  

w styczniu 2010 roku udało się zawrzeć porozu-

mienie ze szwedzkim Spykerem. W marcu 2010 

roku rozpoczęto produkcję Saaba 9-5 NG, który 

miał być nadzieją dla szwedzkiej marki. Zdecydo-

wano się wprowadzić do sprzedaży mniej dopra-

cowany samochód, aby mógł on jak najwcześniej 

zacząć zarabiać. Luksusowy model miał niewiele 

wspólnego ze swoim przestarzałym już poprzed-

nikiem, oferował bogate wyposażenie i niebywa-

ły komfort. W październiku 2010 roku napłynęły 

kolejne dobre informacje – Saab podpisał porozu-

mienie z BMW, na mocy którego do nowych modeli  

Saaba trafiać miały jednostki napędowe                               

niemieckiej marki. 

Niestety Saab nie posiadał środków  

na wypłatę pensji swoim pracownikom,  

a produkcja była wstrzymana już od kwietnia  

2011 roku - firma miała ogromne, nieuregulowa-

ne zobowiązania wobec swoich poddostawców.  

19 grudnia 2011 roku Szef grupy Swedisch Auto-

mobile (właściciela Saaba) złożył do szwedzkiego 

sądu wniosek o ogłoszenie bankructwa Saaba.  

Co ciekawe, po upublicznieniu tej decyzji 

szwedzkie salony, w których zakupić moż-

na było zarówno nowe, jak i używane samo-

chody, odnotowały rekordowy popyt. Fakt ten 

może sugerować, że upadek legendarnej marki  

nie był przesądzony.

Prawo pozwoliło zabić Saaba 

Spyker próbował jeszcze porozumieć się z chiń-

skim producentem samochodów Youngman, 

który był w stanie wyłożyć nawet kilka miliardów 

dolarów, aby zapewnić Saabowi przyszłość. Nie-

stety GM odmawiało możliwości wykorzystywania 

jego technologii w autach Saaba, jeśli jakakolwiek  

z chińskich firm będzie udziałowcem szwedz-

kiego producenta samochodów. W celu rozwią-

zania tego problemu Spyker prowadził rozmo-

wy, aby Youngman udzielił Saabowi pożyczki  

w wysokości 200 mln USD. W zamian za do-

finansowanie chińska firma miała otrzymać 

udziały Saaba tuż po tym, gdy technologia GM 

przestanie być wykorzystywana. General Mo-

tors zagroziło jednak, iż w przypadku takiego 

porozumienia nie udzieli licencji na wykorzy-

stywanie swojej technologii do produkcji Saaba  

w Szwecji oraz zaprzestanie produkcji modelu 

9-4X w swojej fabryce w Meksyku. Amerykański 

koncern prawdopodobnie obawiał się konkurencji  

na chińskim rynku, dlatego porozumienie między 

Spykerem a Youngmanem nie doszło do skut-

ku. Po bankructwie Saaba, Spyker 6-go sierpnia  

2012 roku wystąpił do amerykańskiego sądu, 

wnioskując o odszkodowanie od GM w wysokości  

aż 3 mld USD za blokowanie wszelkich możliwych 

prób porozumienia pomiędzy Spykerem a Young-

manem. W czerwcu 2013 roku amerykański sąd od-

rzucił jednak wniosek twierdząc, iż GM miało prawo  

do stosowania takich praktyk. 

Saaby bez gryfa

W czerwcu 2012 roku szwedzko-chińskie kon-

sorcjum NEVS zdecydowało się wykupić Saaba. 

Docelowo firma miała skupić się na rozwoju 

elektrycznych technologii napędu samochodów, 

które miały być sprzedawane wyłącznie na chiń-

ski rynek. Jednak już w sierpniu 2013 roku po-

jawiły się pierwsze informacje, jakoby produkcja 

Saaba miała zostać wznowiona. We wrześniu 

2013 roku z linii produkcyjnej zjechał pierwszy  

Saab od czasu wykupienia marki przez NEVS. 

Ostatecznie 2 grudnia 2013 roku wznowiono se-

ryjną produkcję Saaba 9-3 II po face liftingu.  

W chwili obecnej dostępne są wyłącznie  

modele z turbodoładowanym motorem od GM  

o pojemności 2 l i mocy 220 KM - istnieje jed-

nak możliwość ich fabrycznego zmodyfikowania, 

bowiem 29 maja 2014 roku Saab wprowadził  

do sprzedaży dodatkowy pakiet firmy Hirsch  

– nadwornego tunera Saaba. Klienci, którzy wy-

biorą Saaba 9-3 Aero Hirsch, otrzymają samochód 

z silnikiem o mocy zwiększonej do 275 KM oraz 

momentem obrotowym na poziomie 420 Nm.  
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Każdego tygodnia szwedzką fabrykę opuszcza  

zaledwie około 10 Saabów. Warto nadmienić,  

że wszystkie te samochody posiadają zmienio-

ne emblematy, z których zniknęła charaktery-

styczna głowa gryfa, a pozostał jedynie surowy  

napis Saab… 

Ciekawostki

Dla większości fanów motoryzacji Saab jest sy-

nonimem bezpieczeństwa, jednak szwedzka mar-

ka już od początków istnienia mogła kojarzyć się 

z innowacjami. W 1958 roku Saab 93 oferował  

w standardzie trzypunktowe pasy bezpieczeń-

stwa. Od 1969 roku większość Saabów (w od-

różnieniu od konkurencji) miała stacyjkę klu-

czyka ulokowaną pomiędzy przednimi fotelami.  

W 1970 roku Saab wprowadził spryskiwa-

cze oraz wycieraczki przednich reflektorów.  

Od 1981 roku w Saabach montowane były dzielo-

ne na strefy lusterka boczne, które eliminowały 

tzw. martwy punkt. Dwa lata później inżynierowie  

Saaba zaprezentowali światu jeden z pierw-

szych seryjnie produkowanych silników z tur-

bodoładowaniem. Kolejnym etapem poprawy 

bezpieczeństwa pasażerów było wprowadzenie  

w 1997 roku aktywnych aktywnych zagłów-

ków (SAHR), które natychmiast po uderzeniu 

przemieszczają się w kierunku głowy pasażera,  

redukując przy tym uszkodzenia kręgosłupa  

i kręgów szyjnych. Komfort tych samocho-

dów potwierdzają dwie daty: już 1972 roku  

w Saabach oferowane były podgrzewane fotele,  

zaś od 1997 roku w modelu 9-5 montowane były 

siedzenia z wentylacją.

Mniej znanym epizodem z bogatej histo-

rii marki jest to, iż Saab 900 był autem Jame-

sa Bonda! Agent 007 poruszał się modelem  

z 1979 roku w trzech książkach napisanych  

przez Johna Gardnera: „Licence Renewed”, „For 

Special Services” oraz „Icebreaker”. Książki te po-

wstały na zlecenie wydawnictwa Iana Fleminga.

Co dalej?

Saab boryka się z wielkimi problemami po ko-

lejnej zmianie właściciela. Jego historia jest do-

wodem na to, że niektóre przejęcia przez wiel-

kie koncerny mogą być szkodliwe dla marek  

o wielkich tradycjach. Wciąż jednak w sercach 

wielu fanów Saaba żyje nadzieja, że ta legendar-

na marka odbuduje swój dawny wizerunek i wróci  

do produkcji bezpiecznych i niepowtarzalnych  

samochodów.

Przemysław Klimek

przemysław.klimek@skninwestor.com

„ ...po upublicznieniu tej 
decyzji szwedzkie salo-
ny, w których zakupić 
można było zarówno 
nowe, jak i używane 
samochody, odnotowa-
ły rekordowy popyt
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joggiNg jak zabijaNie sMokóW, czyli czyM jest
 gRyWalizacja?

Na pokonywanie wyzwań w World of 

Warcraft gracze poświęcili łącznie blisko  

6 mln lat, a 3 mld godzin tygodniowo ludzie 

spędzają, grając w gry online. 

Na takie szacunki powołała się Jane Mc-

Gonigal, projektantka gier, pracująca w ame-

rykańskim think-tanku Institue for the Future.  

W maju 2010 roku wystąpiła ze swoją prezentacją 

na TED Conference, która miała przekonać lu-

dzi, że gry komputerowe mogą uczynić świat lep-

szym. Imponujące liczby przywołane przeze mnie  

na wstępie skłaniają ku pytaniom: skąd bierze 

się taka popularność gier? Co sprawia, że ludzie  

tak chętnie poświęcają swój czas oddając się  

wirtualnej rozrywce? Co gdyby zamiast grać                              

w gry, poświęcili go na aktywność w prawdziwym  

świecie? Czy da się sprawić, aby ludzie z takim  

samym zapałem przezwyciężali trudności  

codziennego życia, jak robią to w Azeroth  

– wirtualnym królestwie w World of War-

craft? Okazuje się, że na te pytania znaleziono  

rozwiązanie. Nazywa się ono grywalizacją.

Czym jest Grywalizacja?

Termin ten jest spolszczeniem angielskiego  

„gamification”, w mediach można spotkać się 

także z gryfikacją lub gamifikacją. Czym jest? 

Według Kevina Werbacha, profesora Whar-

ton School of the Univeristy of Pennsylvania  

i twórcy książki poświęconej temu zagadnieniu,  

jest to używanie elementów gier oraz technik  

ich projektowania w kontekście niezwiązanym  

z grami. To prosta i trafna definicja, ponie-

waż opisuje jej 3 najważniejsze składowe, czyli:  

elementy, techniki i kontekst. No dobrze, ale 

tak po ludzku, o co w tym chodzi? Grywalizacja  

ma po prostu ułatwiać ludziom osiągnięcie  

jakiegoś celu w realnym świecie, sprawiając,  

że będą oni do niego dążyć z takim zaangażowa-

niem, jak przy graniu w gry. 

Nowa technika motywowania jest wykorzy-

stywana w wielu miejscach na całym świecie. Jak 

to się robi, kto to robi i przede wszystkim po co to 

robi? Powodów jest wiele, na myśl od razu nasuwa 

się prozaiczne „for money”. Oczywiście jest to jeden  

z celów, ale nie jedyny. Aby dokładnie zrozumieć 

temat, należy zacząć od wytłumaczenia wspo-

mnianych składowych grywalizacji.

Dążenie do celu

Elementy i techniki grywalizacji opierają się  

na założeniach mających psychologiczne podło-

że, twierdzących, że ludzie lubią być wynagra-

dzani za swoją pracę, lubią dążyć do osiągnięcia 

jakiegoś celu, a najlepiej, jeżeli do sytuacji wpro-

wadzimy również element rywalizacji. Dlatego  

w grywalizacji wykorzystuje się odznaczenia  

i punkty, które spełniają potrzebę wynagradzania 

oraz rankingi, poziomy, paski postępu, które z kolei 

mają wywołać potrzebę rywalizacji i pokonywania 

kolejnych wyzwań. Są to mechanizmy, z którymi 

każdy z nas zetknął się, grając w jakiekolwiek gry,  

a w szczególności gry online, nawet te najprost-

sze, do których mamy dostęp poprzez Facebooka, 

np. Farmville czy Cityville. Posadź kukurydzę,  

a dostaniesz 10 punktów doświadczenia, za to gdy 

zdobędziesz ich 100, osiągniesz następny poziom  

i odblokujesz kupno stodoły! Brzmi znajomo?
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Genialnie banalne

Wymienione mechanizmy są kluczowe, aby 

grywalizacja przynosiła zamierzony rezultat.  

Wynika to z prostego celu, który towarzyszy 

wszystkim projektantom gier: zwrócić uwagę gra-

cza i sprawić, żeby wciągnął się w grę. Zasadniczo 

istnieją trzy konteksty stosowania grywalizacji. 

Pierwszym jest tzw. kontekst zewnętrzny, wykorzy-

stywany głównie przez firmy w marketingu. Cho-

dzi o zwiększenie sprzedaży poprzez przyciągnię-

cie i zainteresowanie klientów, a co za tym idzie  

- zwiększenie zysków. Przykładem jest dzia-

łanie stacji telewizyjnej USA Network, która  

w 2006 roku rozpoczęła emisję serialu „Psych”. 

Początkowo oficjalna strona internetowa nie ofe-

rowała zbyt wiele fanom serialu, jednak z czasem 

na witrynie wprowadzono takie elementy jak 

gry, punkty czy odznaczenia. Jakie były efekty?  

Ruch na stronie USA Network wzrósł o 30%, 

prowadzona sprzedaż online skoczyła o 50%,                            

a powiadomienia na Facebooku wynikające z ak-

tywności użytkowników dotarły do 40 mln osób.

Drugim kontekstem jest kontekst wewnętrz-

ny – firmy często mają problem z motywowaniem 

i angażowaniem pracowników w swoje zadania. 

Świadomy takiego problemu był Microsoft, który 

wypuszczając na rynek Windows 7, musiał zna-

leźć sposób na poprawienie sporej liczby błędów 

językowych nowego systemu. Zarząd zdecydo-

wał, że stworzy platformę do gry między pra-

cownikami wszystkich oddziałów Microsoftu, 

której celem będzie odnalezienie jak najwięk-

szej ilości wad produktu. Polegało to na tym,  

że pracownikowi pojawiało się okno dialogowe  

z tekstem w formie znajdującej się w syste-

mie, po czym miał on zdecydować czy tekst jest 

poprawny czy też nie, za co dostawał punkty. 

Efekt? 4500 pracowników wyświetliło łącznie  

500 tys. okien, znajdując 6700 błędów, z czego kil-

kaset z nich Microsoft zakwalifikował jako poważne.

Przyjemne z pożytecznym

Powyższe przykłady są zastosowaniem grywali-

zacji w kontekście biznesowym. Jednak istnieje 

jeszcze trzeci kontekst, nazywany modyfikowa-

niem zachowań ludzkich, który daje niesamo-

wite możliwości poprawy naszego życia w wielu 

aspektach, gdyż opiera się na wykorzystaniu gry-

walizacji w codzienności. W listopadzie 2010 roku  

w ramach projektu The Fun Theory, Volkswagen 

zorganizował w Sztokholmie konkurs. Na jednej 

z głównych ulic postawiono radar, który mierzył 

prędkość jadących samochodów – jeżeli kierowca 

nie przekraczał ograniczenia, system automatycz-

nie kwalifikował go do loterii pieniężnej. Konkurs 

trwał 3 dni, w ciągu których średnia prędkość sa-

mochodów w mieście spadła o 20%. Innym pro-

jektem w ramach The Fun Theory był „The world’s 

deepest bin” – w pewnym miejscu postawiono-

kosz na śmieci z zamontowanym głośnikiem, 

który po wrzuceniu czegoś, wydawał charakte-

rystyczny dźwięk spadającej w przepaść rzeczy, 

świetnie znany z kreskówek. Był to eksperyment 

mający na celu zachęcenie ludzi do wyrzucania 

śmieci do pojemników do tego przeznaczonych. 

Grywalizacja i sport

Jak inaczej wykorzystuje się grywalizację  

w tym kontekście? Sztandarowym przykła-

dem jest aplikacja Nike+, którą Nike dedyku-

je osobom uprawiającym jogging. Znajdziemy  

w niej wszystkie najważniejsze elementy i tech-

niki – odznaka za przebiegnięcie łącznie 50 km,   

za najdłuższy bieg, za najszybszy bieg, za naj-

większą ilość spalonych kalorii, paski po-

stępu, wyniki naszych znajomych i wiele in-

nych. Sam miałem przyjemność korzystać  

z tej aplikacji i mimo początkowego sceptycy-

zmu muszę przyznać, że ostatecznie podziałało 

to i na mnie. Inną aplikacją, która miała po-

dobne zastosowanie jest Zombie Run. Tak jak 

Nike+ miała zmuszać ludzi do biegania, z tym 

że elementy zachęcające do aktywności opie-

rały się na motywie zagłady zombie, spopu-

laryzowanym ostatnio dzięki serialowi „The 

Walking Dead” oraz filmowi „World War Z”.  

Motywacja w tej aplikacji opierała się na sugestii,  

że ucieka się przed hordą zombie. 

Wykorzystywanie grywalizacji w tym 

kontekście często ma na celu poprawę kondy-

cji użytkowników, jest bodźcem do uprawia-

nia aktywnego trybu życia czy zwracania uwagi 

na niebezpieczeństwa na drodze. Okazuje się,  

że można na tym także nieźle zarobić – Nike zy-

skuje na własnej aplikacji wielkie pieniądze,  

gdyż za jej pomocą promuje swoje obuwie 

do biegania. W swojej ofercie odzieżowy gi-

gant ma także specjalne, elektroniczne opaski  

wyposażone w GPS, które według ostatnich 

raportów są jednymi z trzech najlepiej sprzedają-

cych się tego typu urządzeń w swojej kategorii.

..ludzie lubią dążyć do osiągnię-
cia jakiegoś celu, a najlepiej, 
jeżeli do sytuacji wprowadzimy 
również element rywalizacji

„
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Grywalizacja i jej wpływ na ludzi

Jak jeszcze można wykorzystać grywalizację?  

W 2010 roku, podczas wystąpienia na DICE Con-

ference, Jesse Schell, profesor Carnegie Mellon 

University i CEO Schell Games, w humorystyczny 

sposób odniósł się do tego, jak firmy w przyszło-

ści będą wykorzystywały elementy gier w opisany 

sposób. Mówił wtedy o szczoteczce, która przyzna-

wała punkty za to, że myje się zęby, kolejne za to,  

że myje się je przez 3 minuty i jeszcze następne, 

gdy robi się to przez 7 dni w tygodniu. Konklu-

zją było to, że my jesteśmy zadowoleni, bo mamy 

zdrowe i czyste zęby, a producenci pasty są zado-

woleni, bo zarabiają na tym, że zużywamy jej wię-

cej i przez to musimy ją częściej kupować. 

Wspomniana też przeze mnie na początku 

artykułu Jane McGonigal na TED Conference za-

prezentowała interaktywną grę polegającą na tym, 

że gracze znajdują się w świecie, który boryka się 

z deficytem ropy naftowej i wszystkimi tego kon-

sekwencjami – zakłóceniami w dostawach żywno-

ści, transportu, zamieszkami itd., a ich celem jest 

przeżycie w takich warunkach. Według McGoni-

gal, 1700 uczestników w ciągu 3 lat od zakończenia 

gry, naprawdę zmieniło swoje podejście do kwestii 

zużywania energii i paliw. 

 Ogromny rozwój

Grywalizacja jest potężnym narzędziem w rę-

kach odpowiednich osób, które potrafią ją odpo-

wiednio wykorzystać, co - wbrew pozorom - nie 

jest wcale łatwe. Nawet taki gigant jak Google 

zaliczył na tym polu wpadkę, gdy w 2011 roku 

próbował wprowadzić grywalizację do swojego 

serwisu informacyjnego. Mimo, iż wykorzystano 

do tego wszystkie opisane mechanizmy, wybra-

no zły kontekst, ponieważ okazało się, że ludzie 

nie potrzebują motywacji do czytania artykułów.  

Na potencjał rozwoju grywalizacji wskazuje naj-

nowsze badanie, z którego wynika, że 70% firm 

wchodzących w skład Forbes Global 2000 (rankingu  

2000 największych firm na świecie) w 2013 roku 

planowały wprowadzić grywalizację do swojej 

strategii. Obecnie z powodzeniem korzystają  

z niej takie firmy jak Samsung, Deloitte, Dell, 

Cisco, Siemens, Verizon, eBay czy wspomniane 

wcześniej Microsoft i Nike. Rozwój technologii 

będzie umożliwiał coraz to nowsze zastosowania 

grywalizacji - jak widać jest ich już wiele, a jedyne, 

co ogranicza nas w tej kwestii, to wyobraźnia. 

Michał Podgajny 

michal.podgajny@skninwestor.com

„4500 pracowników 
wyświetliło łącznie  
500 tys. okien, znajdu-
jąc 6700 błędów,  
z czego kilkaset z nich 
Microsoft zakwalifiko-
wał jako poważne



38

haNDel sztukĄ 

przenosi się do internetu
W połowie lipca branżowe media obie-

gła informacja o podpisaniu porozu-

mienia, które ma szanse na stałe zmie-

nić sposób, w jaki handluje się sztuką. 

Siły łączą bowiem internetowy gigant 

eBay i jeden z dwóch największych do-

mów aukcyjnych na świecie – Sotheby’s.

Rynek sztuki w Internecie

Sprzedaż w Internecie, w tym przy wykorzystaniu 

urządzeń mobilnych, w niesamowitym tempie re-

wolucjonizuje kolejne rynki. Ostatnio coraz śmie-

lej zaczyna wkraczać na, wydawałoby się, konser-

watywny i przyzwyczajony do tradycyjnych form 

zawierania transakcji rynek sztuki. 

Według raportu Deloitte „Rynek sztuki. 

Sztuka rynku” z 2013 roku aż 68% ankietowa-

nych specjalistów wyraziło opinię, iż internet  

w ciągu najbliższych 2-3 lat wywrze duży lub bardzo 

duży wpływ na ów rynek. Zmiany te nie pozostają  

bez reakcji czołowych domów aukcyjnych. Wpraw-

dzie składanie zleceń za pośrednictwem sieci jest 

możliwe już od dawna, jednak by nadążyć za tren-

dem i dopasować swoją ofertę do nowych potrzeb 

klientów, trzeba wykazać się znacznie większą ela-

stycznością. Oparty na kilkuletniej tradycji model 

stacjonarnych aukcji częściowo ustępował będzie 

tym internetowym. Dlatego nie ma najmniejszych 

wątpliwości, że zapowiedź współpracy Sotheby’s 

z eBay’em to jedno z najważniejszych wydarzeń 

na rynku sztuki w tym roku oraz kolejny solidny 

dowód na to, że handel sztuką w dużym stop-

niu przenosić się będzie do świata wirtualnego.

Reaktywacja

Już od jesieni 2014 roku, w specjalnej zakładce,  

odwiedzający eBay będą mieli możliwość oglądania 

transmisji na żywo z aukcji organizowanych przez 

Sotheby’s na całym świecie. Docelowo dostępne 

mają być również licytacje, które przeprowadza-

ne będą wyłącznie w sieci. Sam pomysł wykorzy-

stania potencjału, jaki drzemie w obu firmach,  

nie jest nowy. Przedsiębiorstwa już raz podejmo-

wały współpracę – w 2002 roku, wtedy jednak 

zakończyła się ona niepowodzeniem. Wcześniej, 

w 1999 roku, z podobnym skutkiem próbowa-

no sprzedaży drobnych przedmiotów kolekcjo-

nerskich za pośrednictwem serwisu Amazon.  

Ostatecznie oba projekty oznaczały dla Sothe-

by’s wielomilionowe straty. Napotkanych pro-

blemów było kilka, jednak na tle pozostałych 

szczególnie istotny okazał się być brak przeko-

nania kupujących do autentyczności oferowa-

nych obiektów. Na tego rodzaju przedsięwzię-

cia było wtedy po prostu za wcześnie. Teraz,  

gdy rynek zdążył dojrzeć, a konsumenci ostatecz-

nie przekonali się do zakupów przez internet, przy-

szedł najwyższy czas na odnowienie współpracy.

Owocna współpraca

Bardzo duża liczba klientów eBay’a (ok. 145 

mln) to dla Sotheby’s niepowtarzalna okazja, by 

wyjść ze swoją ofertą do szerszej publiczności, 
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a kupującym z całego świata w znaczący sposób 

ułatwić nabywanie oferowanych produktów. 

Pozyskanie tak potężnego partnera może też być 

kluczem do poprawy osiąganych przez Sotheby’s 

wyników i skuteczniejszej niż dotychczas walki 

ze swoim głównym konkurentem – Christie’s. 

Nie jest bowiem tajemnicą, że ostatnimi czasy 

firma była krytykowana za swój zbyt przesta-

rzały model biznesowy. Co więcej, w listopadzie  

2013 roku nieoczekiwanie, w dość niejasnych oko-

licznościach, współpracę z Sotheby’s zakończył 

jeden z jej kluczowych pracowników, dyrektor 

działu sztuki współczesnej i legendarny aukcjo-

ner - Tobias Meyer. Nic dziwnego, że akcjonariu-

sze zaczęli mocno niepokoić się sytuacją firmy.  

Ceny notowanych na nowojorskiej giełdzie  

akcji Sotheby’s w ciągu ostatnich miesięcy syste-

matycznie spadały. Z 55 USD na przełomie stycz-

nia i grudnia, obniżyły się do około 38 USD w lipcu 

2014 roku.

Sukces za wszelką cenę

Niedawne przetasowania we władzach spół-

ki były sygnałem, że nadciągają spore zmiany.  

Latem 2014 roku ogłoszono, że w ramach restruk-

turyzacji część pracowników zostanie zwolniona  

lub przeniesiona do najbardziej dynamicznie roz-

wijających się departamentów. Zmiany dotyczyć 

mają jednak przede wszystkim pracowników zaj-

mujących się wysyłką i obsługą administracyjną 

firmy, nie zaś najbardziej wykwalifikowanych 

kadr. Zdaniem nowych władz takie działania  

są konieczne, by „odchudzić” strukturę organiza-

cji, zredukować koszty i zagwarantować wyższe 

niż dotychczas zyski.

Sotheby’s dla każdego

Problemem pozostaje jednak, jak dotrzeć  

do nowych klientów, tak by nie stracić dotych-

czasowych. Sotheby’s jest (i można założyć,  

że zamierza pozostać) marką luksusową, świad-

czącą profesjonalne usługi. Skierowana jest głów-

nie do niewielkiej liczby bardzo zamożnych osób. 

Utrata tego budowanego przez dziesięciolecia wi-

zerunku i pewnej specyficznej aury, jaką roztacza-

ją wokół siebie czołowe domy aukcyjne, oznacza-

łaby niechybny koniec firmy. Dlatego teraz musi 

dołożyć jeszcze większych starań do polepszenia 

jakości oferowanych usług i przedmiotów.

Konkurencja nie śpi

Tymczasem Christie’s samodzielnie rozwi-

ja system sprzedaży internetowej. W naj-

bliższych kilku miesiącach zamierza wydać  

aż 50 mln USD na organizację większej licz-

by aukcji za pośrednictwem internetu. W ciągu 

ostatniego roku, firma przeprowadziła ich aż 60 

i zapowiedziała, że zamierza tę liczbę podwoić.  

Pozostała część przeznaczonych na inwestycje środków 

ma sfinansować witrynę internetową Christie’s. 

Nie wszystko da się kupić przez internet

Niezależnie od podejmowanych przez Chri-

stie’s inicjatyw liczba przedmiotów wystawia-

nych na aukcjach wirtualnych będzie ograni-

czona. Wśród nich znajdą się przede wszystkim 

zegarki, biżuteria, starodruki i cały szereg in-

nych przedmiotów kolekcjonerskich. Proces ten  

już trwa – wiele domów aukcyjnych oferuje mniej 

prestiżowe obiekty właśnie na aukcjach w sieci. 

Choć tańsze dzieła sztuki również wystawiane są 

za pośrednictwem internetu, to całkowitej rezy-

gnacji z aukcji stacjonarnych zarówno w bliższej 

jak i dalszej przyszłości nie powinniśmy się raczej 

spodziewać. Licytacje w Londynie, Nowym Jorku 

czy Hong Kongu to nie tylko okazje do nabycia 

obrazów lub rzeźb artystów cieszących się mię-

dzynarodowym uznaniem - to przede wszystkim 

wydarzenia o znaczeniu towarzyskim, cechujące 

się sporym prestiżem. Na aukcjach najwyższej 

rangi, tzw. evening sales, spotykają się czołowe 

osobistości świata sztuki i biznesu. W ostatnich 

latach szczególnym zainteresowaniem cieszą 

się licytacje sztuki współczesnej i powojennej.  

Najcenniejsze obiekty w dalszym ciągu sprz dawa-

ne będą na tradycyjnych aukcjach, również dla-

tego, że „realne” wydarzenia przykuwają większą 

uwagę mediów, tak bardzo pomocnych w promocji 

działalności każdego domu aukcyjnego.

Ekspansja geograficzna

Zwiększone zaangażowanie domów aukcyj-

nych w działalność internetową to też sposób 

na ekspansję geograficzną bez konieczności po-

noszenia dodatkowych kosztów. Dzięki temu 

rozwiązaniu można obsługiwać nowe rynki,  

nawet gdy nie posiada się lokalnych oddziałów  

w poszczególnych krajach. Oczywiście w tym 

przypadku zakres świadczonych usług musi być 

znacznie ograniczony w porównaniu do standar-

dowej oferty, pozwala jednak na dotarcie do klien-

tów bez względu na ich miejsce zamieszkania.  

Obecnie Sotheby’s posiada około 90 placówek  

w 40 krajach, Christie’s bezpośrednio obecne jest 

na 43 rynkach krajowych. Przypuszczalnie rozwój 

sprzedaży w sieci spowoduje, że w kolejnych la-

tach liczby te nie będą się drastycznie powiększały.

Młodzi stawiają na innowacje

Jednak internetowa rewolucja to nie tylko  
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globalny pojedynek dwóch czołowych graczy. 

Jak grzyby po deszczu pojawiają się nowe galerie                                         

i domy aukcyjne, które sprzedają wyłącznie za po-

średnictwem internetu. Takie portale jak Artsy, 

czy Paddle8 prężnie rozwijają swoją działalność,  

organizując internetowe aukcje, pośrednicząc 

między kupującymi a galeriami, promując rozwi-

jających się artystów i prowadząc działalność edu-

kacyjną. Oferują dziesiątki tysięcy prac autorstwa  

niezliczonych twórców ze wszystkich zakątków 

świata. O tym jak bardzo rozległa jest działal-

ność portalu Artsy niech świadczy fakt, iż obecnie 

współpracuje on z około 2 tys. muzeów i galerii.  

Nowi gracze stawiają na innowacyjność; Paddle8 

umożliwia dokonywanie wygodnych zakupów 

za pomocą aplikacji na iPada, a płatności doko-

nywać można internetową walutą – bitcoinem.

Start-up znad Wisły

Również w Polsce powstaje coraz wię-

cej przedsięwzięć tego typu. Po start-upach  

modowych powoli przychodzi czas na te skoncen-

trowane na sztuce. Młodzi przedsiębiorcy decy-

dują się sprzedawać prace swoich rówieśników.  

Zwłaszcza, że w ciągu ostatnich kilku lat rosnącą 

popularnością cieszy się w naszym kraju tzw. „mło-

da sztuka”, czyli prace studentów i świeżo upieczo-

nych absolwentów uczelni artystycznych. Raport 

Skate’s „Poland’s Art Market”, opublikowany  

w ubiegłym roku, podaje, że w 2012 roku aż 44% 

spośród sprzedanych na aukcjach w Polsce dzieł 

sztuki zaliczało się do kategorii ultra-contempo-

rary. Wprawdzie transakcje te odpowiadały je-

dynie za 8% wartości rynku, jednak trend wzro-

stowy w tym segmencie wydaje się być wyraźny.

Czołowe polskie domy aukcyjne również sta-

rają się wdrażać rozwiązania, dzięki którym mogą 

nie tylko rozszerzyć swoją ofertę, ale także ułatwić 

korzystanie z dostępnych wcześniej usług. W Desie 

Unicum za pośrednictwem internetu na żywo moż-

na składać oferty podczas aukcji organizowanych 

w siedzibie firmy, Agra-Art organizuje trwające 

kilka dni internetowe aukcje sztuki, a w Rempeksie 

„sesje on-line” są uzupełnieniem większości trady-

cyjnych licytacji. Konkurencja ze strony młodych  

i innowacyjnych przedsiębiorców powinna spra-

wić, że w najbliższych latach największe polskie 

domy aukcyjne będą kładły coraz większy nacisk 

właśnie na sprzedaż internetową. W przeciwnym 

wypadku szybko mogą stracić swoją dotychczaso-

wą pozycję.

Michał Barcik

michal@barcik.pl 

„ ...odwiedzający ebay 
będą mieli możliwość 
oglądania transmisji 
na żywo z aukcji 
organizowanych 
przez sotheby’s na 
całym świecie
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MikRocykle 
W gosPoDaRce
W teorii ekonomii występuje wiele klasyfi-

kacji dotyczących występowania cykli ko-

niunkturalnych. Niektóre z nich trwają na-

wet 500 lat i są związane z powstawaniem 

bądź upadkiem imperiów (cykl Wheelera), 

jednak poszczególni analitycy zauważają, 

że pewne charakterystyczne wahania na 

giełdzie mogą dotyczyć nawet jednego dnia.

Schematy co kilka(dziesiąt) lat

Najczęściej wyróżnia się cykle długookre-

sowe Konradieva trwające 50-60 lat, średnio-

okresowe Juglara trwające zwykle 8-10 lat oraz 

krótkookresowe, 3,5-letnie, Kitchina. Cykle 

Konradieva związane są z odkryciami lub waż-

nymi innowacjami technicznymi oraz proce-

sem ich rozprzestrzeniania się. Miało to miejsce  

w przypadku powstania elektryczności, silnika pa-

rowego, kolei, a także rozpowszechnienia się kom-

puterów osobistych i Internetu. Cykl Juglara wią-

że się ze zwiększeniem nakładów inwestycyjnych 

w maszyny i urządzenia, a zatem kluczową rolę  

w jego przebiegu pełnią wynalazki. Na przebieg 

cyklu Kitchina główny wpływ ma poziom zapasów  

w firmach handlowych, który zmienia się niepro-

porcjonalnie w okresie boomu lub recesji.

Nie lubię poniedziałków

Omówione cykle dotyczą okresu przynajmniej 

kilku lat, co w perspektywie niektórych inwesto-

rów może okazać się całą wiecznością. Pewne 

charakterystyczne zmiany na rynkach giełdowych 

oraz głównych wskaźników makroekonomicz-

nych można dostrzec już w ciągu 1 roku, bądź  

w znacznie krótszym okresie, jakim może być  

choćby 1 tydzień. Jedną z takich krótkookreso- 

wych anomalii występujących na giełdzie jest 

tzw. efekt poniedziałku. Kenneth French, w pra-

cy opublikowanej w 1980 roku, wykazał dość 

dziwne odchylenie zmian kursów w poniedziałki 

w porównaniu do pozostałych dni tygodnia (tzw.                                   

Blue-Monday effect). Analizując średnie kursy akcji  

na amerykańskiej giełdzie dowiódł, że właśnie  

w poniedziałki ceny spadały, podczas gdy dla  

reszty dni tygodnia ich dynamika była dodat-

nia. Taką zależność udokumentowano również  

na innych światowych parkietach. Na niektórych  

giełdach, np. w Japonii i Australii ten efekt  

objawia się we wtorek i jest to związane z oczeki-

waniem na dane płynące z rynku w USA. 

Bessa co 7 dni

Wielokrotnie próbowano doszukać się wyjaśnie-

nia tej anomalii, jednak żadne z nich nie zyskało 

powszechnej akceptacji. Jedna ze starszych kon-

cepcji wskazuje, że kiedy jeszcze nie panowa-

ła powszechna informatyzacja, spółki giełdowe 

starały się utrzymać złe wiadomości do piątku, 

wówczas reakcja rynku była dość ograniczona.  

Należy także zauważyć, że wiele zleceń za-

mknięcia danych pozycji z piątku realizowa-

ne jest w poniedziałek. Niektórzy natomiast  
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odpowiedzi doszukują się w psychologii in-

westowania. Badania wykazały, że najmniej-

sza skłonność do ryzyka pojawia się właśnie 

tego dnia, podczas gdy największa w piątki. 

Czy efekt poniedziałku dotyczy także polskiej  

giełdy? Tak, ale działa on zupełnie odwrotnie: 

inwestorzy na warszawskim parkiecie mogą 

oczekiwać największych stóp zwrotu właśnie  

w pierwszy dzień tygodnia. Weżmy po uwa-

gę średnie dzienne stopy zwrotu dla indeksu 

WIG w podziale na poszczególne dni tygodnia, 

zaczynając od momentu, w którym warszaw-

ska giełda zaczęła działać 5 dni w tygodniu.  

Inwestując w poniedziałek, do wtorku nasze 

akcje wzrosną przeciętnie o 0,04740%, nato-

miast średni dzienny zwrot dla lubiących inwe-

stować w piątki będzie na poziomie 0,04573%. 

Noworoczny entuzjazm

Efekt poniedziałku zalicza się do anomalii ty-

godniowych, ale w ciągu roku czasami zaobser-

wować można także tzw. efekt stycznia. Według  

teorii jest to krótkotrwały okres hossy na giełdzie, 

wywołanej masową inicjacją nowo realizowanych 

strategii inwestycyjnych, zwłaszcza przez inwesto-

rów instytucjonalnych. Taka sytuacja przyciąga 

również inwestorów indywidualnych, mających 

nadzieje na styczniowy wzrost cen akcji, dzięki 

czemu w styczniu najczęściej następuje wzmożony 

handel aktywami finansowymi. 

Czy efekt stycznia to mit? Spróbujmy się  

o tym przekonać analizując ostatnie 22 lata  

funkcjonowania polskiej giełdy. Jak można za-

uważyć na pierwszym wykresie, na polskiej gieł-

dzie również efekt stycznia działa w całkowicie  

przeciwny sposób. Choć różnice stóp zwrotu 

w poszczególnych miesiącach były niewielkie,  

to najwyższych ich wartości, bazując na historycz-

nej analizie notowań WIG, można spodziewać się 

w okolicach środka roku, natomiast dla stycznia 

miesięczna stopa zwrotu okazała się najmniejsza  

w analizowanym okresie.

Przesądy ekonomicznie uzasadnione

Niektórzy autorzy wskazują na jeszcze inne krót-

kie wahania indeksów występujące na giełdzie. Do 

najkrótszych z nich zalicza się efekt godzinowy. 

Wskazuje się w nim, że kursy akcji powinny nie-

znacznie wzrastać 0,5h przed końcem sesji gieł-

dowej. Można czasami usłyszeć także obiegową 

opinię graczy giełdowych: „jaki styczeń, taki cały 

rok”, według której indeksy giełdowe będą wyka-

zywać podobną tendencję jak w styczniu. To po-

rzekadło sprawdziło się w większości przypadków, 

zarówno na polskiej jak i amerykańskiej giełdzie. 

Jak wskazuje statystyka w 62 z ostatnich  

85 lat, to, czy amerykańskie indeksy notowały 

zwyżki lub spadki w styczniu, nadawało ton no-

towaniom w dalszej części roku i znajdowało od-

zwierciedlenie w wyniku na koniec roku. Świadczy 

to o tym, że w 73% przypadków wzrosty lub spadki  

w styczniu przekładały się na wzrosty lub spad-

ki pod koniec roku. Analiza indeksu WIG w la-

tach 1992-2010 wskazuje, że na polskiej giełdzie  

ta prawidłowość sprawdziła się w 12 na 18 przy-

padków, a wiec z całkiem niezłą 67% skutecz-

nością. Należy stwierdzić, że takie tendencje  

na rynkach giełdowych nie znalazły jeszcze wia-

rygodnego uzasadnienia, ale, jak widać, inwesto-

rzy wierzący w styczniowe wróżby nienajgorzej  

na tym wyszli. 

Ceteris paribus nie dla giełdy

W realnej gospodarce także można zaobser-

wować pewne nietypowe krótkookresowe od-

chyły PKB od trendu. Czasami można usłyszeć,  

że na PKB mogą mieć wpływ poszczególne pory 

roku, okres świąt bożego narodzenia i związana  

z tym mniejsza aktywność osób pracujących, a tak-

że rozgrywki polityków dających nam różne „pre-

zenty” w okresie przedwyborczym i każących nam 

zaciskać pasa zaraz po nim. Zweryfikujmy więc,  

czy owe obiegowe opinie są prawdziwe. 

Świąteczna loteria

Choć podczas świąt Bożego Narodzenia wskaź-

nik sprzedaży detalicznej z roku na rok rośnie,  

to w przypadku PKB nie można zauważyć już tak  

pozytywnej tendencji. Sytuacja w pewnym stopniu 

zależy od kalendarza, bowiem ustalone terminy  

świąt mogą wypadać w weekend lub dzień  

powszedni. W przypadku, gdy termin świąt  

wypada np. w środku tygodnia, może to skłonić 

pracowników do brania urlopu na jego początku  

w celu przedłużenia sobie dni wolnych od pracy.  

„ choć podczas świąt  
bożego Narodzenia wskaźnik 
sprzedaży detalicznej z roku  
na rok rośnie, to w przypadku 
Pkb nie można zauważyć już tak 
pozytywnej tendencji
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Według analityków, aby ten okres negatywnie  

wpłynął na PKB, muszą wystąpić dwa dni wolne  

od pracy. W tym roku pierwszy dzień świąt Bożego 

Narodzenia wypada w czwartek. Zobaczymy więc,  

jak wpłynie to na gospodarkę i czy pracownicy  

wezmą w tym czasie dodatkowy urlop. 

Jeśli chodzi o reakcje inwestorów i ruch 

na giełdzie w tym czasie, nie ma w tym wzglę-

dzie jednoznacznej opinii. Dla niektórych inwe-

storów jest to czas przemyśleń, spędzenia czasu  

z rodziną i wybierania świątecznych prezen-

tów, inni natomiast liczą na „rajd Święte-

go Mikołaja”, który zapewni wzrost cen akcji.  

W Polsce można stwierdzić, iż „Rajd Świętego 

Mikołaja” występuje w latach parzystych. Jeśliby  

więc wierzyć w ten efekt, końcówka tego  

roku na warszawskim parkiecie zapowiada się 

obiecująco. 

Pory roku obrotowego

Dynamika PKB zależy również w pewien sposób  

od pór roku. W pewnych miesiącach następuje 

wzmożona aktywność gospodarcza w porówna-

niu do innych. Teoretycznie w cieplejszych porach 

roku niektóre firmy przeżywają okres ożywienia, 

jest to związane z koniunkturą w budownictwie, 

turystyce oraz rolnictwie. Z kolei w zimniejszych 

okresach większe zyski notują firmy zajmujące się 

odśnieżaniem, czy też produkcją sprzętu zimo-

wego. Zobaczmy więc, jak cykl koniunkturalny 

zależny jest od poszczególnych kwartałów, które  

w większości okresu pokrywają się z poszczególny-

mi porami roku. 

Z przedstawionej na drugim wykresie ana-

lizy ilustrującej średnią oraz medianę kwartal-

nej dynamiki PKB widać, iż w ciągu 14 letniego 

badanego okresu w większości przypadków dy-

namika PKB była większa w pierwszej połowie 

roku. Pokazuje to, że w ciągu badanego okresu 

wyklarował się pewien półroczny cykl koniunktu-

ralny. Analiza danych kwartalnych przeczy wiec 

obiegowym opiniom, głoszącym, że to właśnie  

w porach ciepłych PKB przyrasta bardziej.

PKB u władzy

Teoria politycznego cyklu koniunkturalnego 

zakłada, że rządzący, aby zdobyć przychylność 

wyborców, prowadzą w okresie przedwybor-

czym ekspansywną politykę fiskalną oraz udzie-

lają przywilejów pewnym grupom społecznym,  

np. w formie ulg podatkowych lub zasiłków so-

cjalnych. PKB jest w pewnym stopniu pochodną 

polityki fiskalnej państwa, więc w latach przedwy-

borczych, według omawianej teorii, także powi-

nien nastąpić jego wzrost. Zwycięstwo rządzących  

jest sygnałem, że nie muszą dalej zabiegać o wzglę-

dy społeczeństwa. Ponadto utrzymywanie takich 

kosztownych zabiegów w dłuższej perspektywie  

nie jest możliwe. 

Na trzecim wykresie widać, że teoria po-

litycznego cyklu koniunkturalnego nie zawsze 

spełnia się w polskich realiach. Co prawda po-

litycy zwykle zwiększają wydatki budżetowe  

w latach wyborczych, ale jak widzimy nieko-

niecznie idzie to w parze ze wzrostem dyna-

miki PKB. Na sześć badanych przypadków  

w czterech przyrost PKB był w latach przedwybor-

czych większy, niż w roku poprzedzającym.

Mikrocykle w pigułce

Można stwierdzić, że w pewnych okresach  

występują anomalie dynamiki indeksów giełdo-

wych oraz PKB. Jednak niektóre efekty różnią się, 

a czasami nawet występują w zupełnie odmien-

nej formie, niż wynika to z teorii ekonomicznej 

i zasłyszanych opinii. Wiele omawianych zja-

wisk, zwłaszcza dotyczących rynków giełdowych,  

nie ma powszechnie akceptowalnego wytłumacze-

nia. Jednak i tak pozwala to uważnym inwestorom 

osiągać w tych okresach zyski.

Zbigniew Karmela

zbigniewkar@gmail.com  

„ ... rządzący w okresie 
przedwyborczym, aby 
zdobyć przychylność 
wyborców, prowadzą 
ekspansywną politykę 
fiskalną
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DoRaDca PoDatkoWy - zaWóD PRzyszłoŚci?
 

Na liście 100 szczególnie perspektywicz-

nych zawodów, opracowanej przez Cen-

tralny Instytut Ochrony Pracy i firmę De-

mon, znalazł się doradca podatkowy. 

Najbliższe lata na pewno nie będą należały 

do najłatwiejszych na rynku pracy. Jednak trud-

ne czasy mogą stać się okazją do rozwoju branż  

i specjalizacji, które umożliwiają firmom  

zdobycie przewagi konkurencyjnej, a jednocześnie 

optymalizację kosztów. Jedną z takich specjaliza-

cji jest doradca podatkowy. W polskich realiach 

zawód ten to dość młoda profesja, istniejąca  

dopiero od 1997 roku. Została powołana  

na mocy Ustawy o doradztwie podatkowym i jest 

zaliczana do grupy szesnastu zawodów zaufania 

publicznego. 

Jak zostać doradcą podatkowym? 

Aby zostać doradcą podatkowym trze-

ba mieć wykształcenie wyższe, zdać eg-

zamin państwowy i odbyć dwuletnią 

praktykę zawodową (zgodnie z rządowym pro-

jektem deregulacji zawodu czas trwania prakty-

ki zostanie skrócony do 6 miesięcy). Państwowy  

egzamin na doradcę podatkowego składa się  

z części pisemnej (teoretycznej) i ustnej (prak-

tycznej). Warunkiem dopuszczenia do części ust-

nej jest zdanie z wynikiem pozytywnym części 

pisemnej egzaminu. Do wykonywania czynności 

doradztwa podatkowego uprawnieni są również 

adwokaci i radcy prawni oraz biegli rewidenci.   

Doradca podatkowy musi stale podnosić swo-

je kwalifikacje, co weryfikuje Krajowa Izba Do-

radców Podatkowych za pomocą punktowego  

systemu oceny za pośrednictwem systemu inter-

netowego mDoradca. Na indywidualnym koncie  

doradca podatkowy gromadzi punkty. W ciągu 

dwóch lat musi zdobyć 32 (przy czym w jednym  

roku co najmniej 8). Przyznawane są one zgod-

nie z regulacjami za zaliczone i przeprowadzone  

szkolenia, napisane artykuły czy działalność edu-

kacyjną. Na przykład: za godzinę wysłuchanego 

wykładu lub prelekcji doradca może dostać 1 punkt, 

a za jego wygłoszenie – 3 punkty. Taki system  

jest gwarancją poziomu wykształcenia cer-

tyfikowanych doradców. Jednak sama wie-

dza merytoryczna nie wystarczy, aby w tym  

zawodzie osiągnąć sukces. Konkurencja jest co-

raz większa, zatem o klienta należy walczyć,  

oferując mu dodatkowe korzyści, takie  

jak komfort, szybkość reakcji, umiejętność 

zrozumienia i zaspokojenia jego potrzeb.  

Należy mieć świadomość, że jednym z najistot-

niejszych elementów jest relacja klient - doradca.  

Ze względu na fakt, iż doradca podat-

kowy wkracza w sferę prywatną klienta  

oraz ma dostęp do poufnych informacji i danych,  

fundamentalną kwestią jest także poufność.

Tajemnica zawodowa chroni interes 

Doradcę podatkowego, tak jak lekarza, obowią-

zuje tajemnica zawodowa. Jest on zobowiązany  

zachować w tajemnicy wszelkie fakty i informacje,  

z którymi zapoznał się pracując dla klienta.  

Jeśli do drzwi doradcy podatkowego zapuka 

prokurator lub kontroler skarbowy, może on  

odmówić udostępniania jakichkolwiek dokumen-

tów, danych lub informacji. Także wtedy, kiedy 
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jego umowa z klientem już wygasła, po zaprze-

staniu wykonywania zawodu lub skreśleniu z listy  

doradców podatkowych. Tylko sąd może zwolnić go 

z tajemnicy i robi to tylko wówczas, gdy prowadzi  

postępowanie karne lub karno- skarbowe i nie 

może ustalić faktów na podstawie innych dowodów. 

Zadania doradcy podatkowego

Zgodnie z ustawą doradca podatkowy zajmuje się 

udzielaniem podatnikom, płatnikom i inkasentom 

porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich zobowiązań 

podatkowych, celnych oraz w sprawach egzekucji 

administracyjnej, związanej z tymi obowiązkami. 

Może też prowadzić w ich imieniu księgi rachun-

kowe i podatkowe oraz inne ewidencje do celów 

podatkowych, sporządzać zeznania i deklaracje 

lub udzielać w tym zakresie pomocy. Ponadto wy-

stępuje w imieniu przedsiębiorcy w postępowaniu 

przed organami podatkowymi oraz przed sąda-

mi administracyjnymi. Obsługuje on także firmę  

w zakresie kadr i płac (rozliczenia składek, przy-

gotowywanie deklaracji ZUS pracowników).  

Doradca musi kierować się w pracy zasadami etyki 

zawodowej. Wśród tych zasad można wymienić ta-

kie jak: rzetelność, uczciwość i bezstronność. 

Czy doradca odpowie za błędy? 

Zadaniem doradcy jest ustrzec podatnika  

od wszelkich możliwych podatkowych błędów, 

jednak nie zdejmuje z niego odpowiedzialności. 

Odpowiada jedynie za wykonanie swoich zadań  

z należytą starannością. To podatnik musi uregu-

lować wynikające z ustawy zobowiązanie podat-

kowe, nawet jeśli wskutek błędnej opinii doradcy 

podatnik był przekonany, że jest ono nienależne.

Zarobki doradcy podatkowego 

Cena usługi doradcy podatkowego zależy  

od tego, w jakim zakresie i w jakiej formie prze-

biega współpraca. Stosowane są zarówno sta-

łe stawki godzinowe, takie same dla wszyst-

kich doradców w kancelarii, jak i zmienne, 

zależne od doświadczenia osób obsługujących 

klienta i lokalizacji kancelarii. Stawki godzinowe  

są bardzo zróżnicowane i wahają się przeciętnie 

od 150 do 2000 PLN. Można także z góry ustalić 

wynagrodzenie za konkretny projekt lub wyne-

gocjować ryczałt miesięczny. Jeśli doradca po-

datkowy zajmuje się na przykład postępowaniem  

sądowym, z reguły ustala się również success fee  

- dodatkowe wynagrodzenie, zależne od uzyska-

nych przez klienta korzyści finansowych. Prakty-

kowana jest również metoda procentowa - wyna-

grodzenie jest równe ustalonemu procentowi od 

uzyskanej dla klienta korzyści. 

A jeśli nie doradca podatkowy, to co?

Jeżeli ktoś nie widzi siebie w roli doradcy podatko-

wego, a kończy studia związane z finansami, czyli 

z sektorem, który z roku na rok rozwija się coraz 

szybciej, może też znaleźć zatrudnienie w innych 

gałęziach świata finansjery. Przepływy pieniężne  

i zarządzanie nimi to czynności skomplikowane, 

ale niezbędne w każdej firmie.

Jednak absolwent tych studiów jest wszech-

stronnie wykształcony, posiada różnorodne umie-

jętności, wiedzę z wielu dziedzin naukowych (ma-

tematyki, zarządzania, psychologii czy prawa),  

ma analityczny umysł, umie wyciągać wnioski. 

Dzięki temu możliwości podjęcia pracy są stosun-

kowo duże i atrakcyjne.

Każdy, kto wiąże swoją przyszłość z profesją 

doradcy podatkowego, powinien mieć świadomość, 

że co innego uzyskać wpis na listę doradców, a co 

innego wziąć odpowiedzialność za finansową sy-

tuację klienta. Należy zdawać sobie sprawę z tego,  

że jednym z najistotniejszych elementów jest  

relacja klient - doradca. Ze względu na fakt,  

iż doradca podatkowy wkracza w sferę prywat-

ną klienta oraz ma dostęp do poufnych info- 

rmacji i danych, fundamentalną kwestią jest  

także zaufanie.

Weronika Michalak

weronika.michalak@skninwestor.com
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W świecie postępującej globalizacji, oto-

czonym wszechobecną technologią, dzia-

łalność organizacji przestaje być zbiorem 

powtarzalnych czynności, które składają 

się na efekt końcowy. Coraz częściej dy-

namiczne środowisko wymaga od przed-

siębiorstw prowadzenia innowacyjnych, 

złożonych przedsięwzięć - czyli projektów. 

Świat projektów 

Występują one w różnych sferach działalności 

człowieka: gospodarce, administracji, edukacji,  

sporcie, a nawet w sferze prywatnej (np. budowa 

własnego domu). Znaczenie zarządzania projektami  

(ang. project management) stale rośnie. Zaciera się 

podział przedsiębiorstw ze względu na prowadzenie 

działalności rutynowej lub niepowtarzalnej, zmie-

nia się ich struktura organizacyjna (przechodzenie 

z funkcjonalnych na zadaniowe), a świadomość 

kadry kierowniczej ułatwia prowadzenie projektów  

w sposób umożliwiający kompleksowe zarządzanie  

w bardziej elastyczny sposób. Sam proces za-

rządzania projektami opiera się na nieru-

tynowych i złożonych działaniach. Są one  

zawczasu wnikliwie analizowane i planowane  

w celu minimalizacji zużycia czasu oraz kosztów re-

alizacji i uniknięcia ryzyka niepowodzenia.

Na początku jest cel

Przy planowaniu sposobu realizacji projektu 

najważniejsze jest określenie czterech podsta-

wowych parametrów: oczekiwanego rezultatu 

(performance), zakresu działania (scope), kosz-

tów (cost) oraz terminu realizacji projektu (time).  

Najważniejsza jest realizacja projektu pod wzglę-

dem jakościowym, przy ograniczeniach pienięż-

nych i czasowych. Żeby jednak scharakteryzować  

we właściwy sposób 4 wcześniej wymienio-

ne cechy, niezbędne jest odpowiednie okre-

ślenie celu naszego działania. Należy pod-

jąć się tego w pierwszej fazie życia projektu,  

gdy następuje jego inicjacja, definiowanie podsta-

wowych wymagań, ograniczeń, nakładów czy ryzyka  

oraz budowanie zespołu projektowego. Samo 

zarządzanie dzieli się na kilka etapów. Doktor  

Harvey Maylor wyróżnia fazy cyklu życia projektu 

nazywając je modelem 4D (od angielskich pojęć: 

define the project, design the project process, de-

liver the project, develop the process). Pierwszy  

z nich, czyli inicjacja  opiera się na wnikliwej analizie  

potrzeb otoczenia, takich jak: popyt na ryn-

ku, potrzeby biznesowe, postęp technologiczny  

czy restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Faza koncep-

cyjna polega na formułowaniu celów, przeprowa-

dzaniu analiz, zaplanowaniu harmonogramu prac  

czy budowaniu zespołu. Na tym etapie bazuje się  

na dokładnej analizie środwiska projektowego,  

wyniku projektu oraz pełnionych przez niego  

funkcji czy standardów wdrożenia. Kolejnym 

krokiem jest wykonanie połączone z dokład-

ną kontrolą i analizą. Koszty w tym etapie osią-

gają maksymalny poziom. Ostatni etap wpro-

iMPossible is NothiNg 

czyli zaRzĄDzaNie PRojektaMi
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wadzanie jego efektu w fazę użytkowania, 

czemu powinien towarzyszyć proces doskonalenia. 

 

Entliczek pentliczek, czyli dobór osób

Dobór zespołu projektowego to proces bar-

dzo złożony i mający duży wpływ na efekt  

końcowy. Pomimo praktyki stosowanej w wie-

lu organizacjach, powinien odbywać się on  

w sposób przemyślany i dobrowolny ze stro-

ny pracowników. Nikogo nie możemy zmuszać 

do pracy nad projektem, ani delegować tylko  

ze względu na zajmowane stanowisko - znie-

chęcony pracownik to pracownik nieefektywny.  

Pamiętajmy także, że projekt łączy się ze zmianą, 

która u większości z nas naturalnie powoduje lęk.

Idealny członek zespołu powinien cha-

rakteryzować się wysokim poziomem kom-

petencji, być komunikatywny, odpowiedzial-

ny, pewny siebie, kreatywny i rozwiązywać 

problemy w sposób twórczy. Potrzebna jest 

umiejętność planowania, koordynowania oraz 

opanowanie. Istnieje jednak obawa, że takich pra-

cowników jest stanowczo zbyt mało. Stworzono 

kilka modeli kompetencji uczestników zespo-

łów projektowych, a zwłaszcza ich kierowników,  

co pozwala na profesjonalne podejście do re-

krutacji (przykładowe modele to: IPMA  

Competence Baseline, Project Manager Compe-

tency Development Framework czy Professio-

nal Competency Standards for Project Manage-

ment). Pierwszy z podanych modeli ICB wyróżnia  

3 grupy kompetencji: techniczne, które umoż-

liwiają właściwą realizację projektu (np. orga-

nizacja projektu, umiejętność pracy zespołowej  

czy kontroli), behawioralne (przywództwo, otwar-

tość, etyka), określające zachowanie kierownika 

projektu oraz kontekstowe, związane z warunka-

mi, w jakich odbywa się jego realizacja (orienta-

cja na projekty, zarządzanie zasobami ludzkimi). 

Na podstawie stopnia spełnienia tych wymagań, 

wyróżniono 4 certyfikowane poziomy oznaczo-

ne literami alfabetu: A – dyrektor projektów,  

B – starszy kierownik projektu, C – kierownik 

projektu (Project Manager) i poziom D – współ-

pracownik w zakresie zarządzania projektami.

W procesie budowania zespołu nale-

ży pamiętać o kilu zasadach. Złożoność pro-

jektów wymaga od pracowników dużo więk-

szych kompetencji wejściowych. Ze względu 

na dynamikę prac i ograniczenia czasowe,  

nie ma tutaj możliwości przeprowadzania do-

datkowych szkoleń. Realizacja projektów jest 

w dużym stopniu uzależniona od pracy gru-

powej, zarówno wewnątrz samego zespołu,  

jak również z otoczeniem projektu (partnerzy 

zewnętrzni). Wymaga to zatem stworzenia spe-

cyficznej struktury organizacyjnej zespołu, wyod-

rębnionej z podstawowej struktury organizacji. 

Zarządzanie konfliktami

Sukces w zarządzaniu projektem opiera się na 

kilku czynnikach. Wśród nich wyróżnia się ja-

sno określony cel, zaangażowanie uczestników, 

wsparcie eksperckie, czy właściwą pracę kierow-

nika projektu. To na nim spoczywa obowiązek 

podziału zadań, identyfikacji sytuacji problemo-

wych, rozwiązywania konfliktów, czy przewodze-

nia zespołowi. Należy pamiętać, że w przypadku 

grupy projektowej mamy do czynienia z pracow-

nikami o różnorakich charakterach.

Komunikacja to jeden z czynników ma-

jących największy wpływ na sukces przed-

sięwzięcia. Może ona zachodzić w sposób 

werbalny, tekstowy bądź wizualny. W trakcie pla-

nowania kanałów komunikacji trzeba pamiętać  

o potrzebach interesariuszy znajdujących się 

w całym środowisku projektowym. Jak jednak 

mają się porozumieć zamknięty w sobie in-

formatyk i gaduła z marketingu? Każdy z nich  

ma inny charakter, każdy posługuje się specja-

listycznym kodem. Tutaj rola spoczywa na kie-

rowniku, który dzięki swoim kompetencjom musi 

zwalczyć bariery komunikacyjne, takie jak różni-

ce w kwalifikacjach czy doświadczeniu członków 

zespołu, braku zaufania między nimi, czy ocenia-

nie rozmówcy zamiast poruszanego problemu.

Project manager

Intensywny rozwój problematyki zarzą-

dzania projektami oraz zainteresowanie 

tą tematyką, powodują wzrost wymagań  

wobec kandydatów. Oprócz kształtowania w so-

bie kompetencji pożądanych w tym zawodzie, 

można realizować kursy oraz certyfikowane  

szkolenia prowadzone przez uznane orga- 

nizacje. Dotyczą one także harmonogramowania 

czy zarządzania ryzykiem. To dzięki zespołowi 

projektowemu niemożliwe staje się możliwe.

Justyna Koprowska

justinekoprowska@gmail.com

„ Projekt łączy się ze zmianą, 
która u większości z nas  
powoduje lęk
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księgoWoŚĆ 

MoŻe byĆ ciekaWa!
Nie bez przyczyny łodzianie wiążący swo-

ją przyszłość zawodową z obszarem ra-

chunkowości i finansów wymieniają Info-

sys BPO Poland jako jedno z najlepszych 

miejsc na rozwój kariery w międzynarodo-

wym środowisku. 

Infosys BPO Poland należy bowiem do naj-

większych pracodawców w regionie łódzkim, za-

trudniając ponad 2000 specjalistów, świadczących 

usługi BPO i ITO dla klientów z 48 krajów świata            

w 24 językach obcych. Do głównych obszarów spe-

cjalizacji centrum należą usługi finansowo-księgo-

we i zakupowe, obsługa procesów logistycznych, 

zarządzanie bazami danych oraz obsługa procesów 

zaawansowanych, takich jak: zarządzanie ryzykiem, 

obsługa podatkowa oraz transformacje biznesowe.

Doskonałe warunki rozwoju zawodowego 

znajdą w firmie osoby zainteresowane obszarem 

księgi głównej, konsolidacji sprawozdań finan-

sowych, kontrolingu oraz podatków. Arkadiusz 

Felczyński zarządzający zespołem konsolidacji 

sprawozdań finansowych podkreśla przy tym moż-

liwość rozwoju kompetencji miękkich, np. umie-

jętności komunikacyjnych czy negocjacyjnych: 

„Na co dzień kontaktujemy się z bardzo wie-

loma osobami zaangażowanymi w proces  

na całym świecie, włączając pracowników in-

nych działów Infosys BPO, pracowników działów 

finansowych naszych klientów, liderów global-

nych projektów, kontrolerów poszczególnych 

jednostek czy najwyższy szczebel managerski. 

Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne sta-

nowią o jakości relacji biznesowych, co może 

z kolei mieć przełożenie na efekty” - zauważa 

Arkadiusz Felczyński, z Infosys BPO Poland.  

Pracownicy centrum bardzo często biorą udział  

w tzw. migracjach, czyli przenoszeniu procesów 

biznesowych z lokalizacji klienta do firmy, do-

świadczając czym są różnice międzykulturowe  

i ucząc się pracy w międzynarodowym środowi-

sku z wykorzystaniem znajomości języków ob-

cych. Agnieszka Kaczmarek wspomina swój pobyt  

w Brazylii, gdzie brała udział we wdrażaniu pro-

jektu usprawniającego uzgadnianie kont oraz 

pracę w Madrycie, które poszerzyły jej horyzonty 

zawodowe o wiele ciekawych doświadczeń zwią-

zanych z globalnym wdrażaniem nowych aplikacji  

i narzędzi. 

Infosys umożliwia swoim pracownikom po-

znanie systemu SAP oraz innych nowoczesnych 

narzędzi wykorzystywanych w analizie danych biz-

nesowych, służących zarówno do konsolidacji, jak 

i raportowania. W Infosys BPO Poland dużą wagę 

przykłada się również do automatyzacji procesów. 

Doświadczenie zdobywane w pracy na poziomie 

globalnym okazuje się bezcenne w tego typu dzia-

łaniach – komentuje Agnieszka Kaczmarek.

Agnieszka Więciorska z zespołu konsolidacji 

sprawozdań finansowych wskazuje na możliwość 

doskonalenia swoich umiejętności wykorzystania  

w pracy pakietu MS Office: 

„Nasi pracownicy zaprzyjaźniają się z Excelem,  

a także uczą się programować makra przy uży-

ciu VBA. Poziom wiedzy na temat szerokich moż-

liwości pakietu Office wzrasta w szybkim tempie” 

- dodaje Agnieszka Więciorska.
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Oprócz rachunkowości Infosys BPO Poland 

proponuje także możliwości zdobywania wiedzy  

i doświadczenia w obszarze podatków. Dominik 

Arędzki, docenia szczególnie współpracę z fir-

mowymi doradcami podatkowymi, pozwalającą 

łączyć wiedzę podatkową z praktyką budowaną 

w oparciu o doświadczenie w pracy dla dużych 

spółek z transakcjami na poziomie globalnym. 

Doradcy podatkowi,  umożliwiając konsultacje  

i przekazanie wiedzy eksperckiej, stają się w takich 

sytuacjach swego rodzaju mentorami. W Infosys 

opracowano ponadto profesjonalny cykl szkoleń 

podatkowych – Infosys VAT Learning Program – 

dostępny dla wszystkich pracowników, chcących 

rozwijać się w tym obszarze.

Firma pomaga także pracownikom zdo-

być wiedzę dotyczącą tworzenia projektów  

w oparciu o metodologię SIX SIGMA oraz LEAN. 

W Infosys nagradzane są również usprawnienia 

wdrażane przez poszczególne zespoły w ramach 

metodologii KAIZEN, która pozwala wykorzysty-

wać i rozwijać zdolności analityczne pracowników. 

Zadania, z którymi spotykają się na co dzień spe-

cjaliści Infosys wymagają  bowiem niestandar-

dowego podejścia oraz umiejętności spojrzenia  

na różnorodne tematy z wielu perspektyw. Nie-

wątpliwie analityczne myślenie oraz dociekliwość  

w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań są cenny-

mi kompetencjami pracowników działu kontro-

lingu finansowego, zaangażowanych w tworzenie 

raportów ze sprawozdań finansowych, wspieranie 

kontrolerów finansowych klientów firmy, wizuali-

zacje oraz przygotowywanie danych źródłowych 

do systemów raportujących. 

Kogo więc poszukuje Infosys BPO Poland? 

Z pewnością osób nastawionych na rozwój w sze-

roko rozumianym obszarze finansów i rachunko-

wości, chcących uczestniczyć w globalnych projek-

tach, z wykorzystaniem nowoczesnych systemów  

i narzędzi raportowania. Firma docenia osoby 

inicjujące zmiany i usprawnienia, samodzielne 

oraz odpowiedzialne. W zamian oferuje bogaty 

pakiet szkoleń finansowych, procesowych, tech-

nicznych, miękkich oraz językowych. Pracowni-

cy w swoich zespołach chętnie dzielą się wiedzą, 

dbają o przyjazną atmosferę oraz pracę zespo-

łową. Chcesz się przekonać? Dołącz do zespołu                                                         

Infosys BPO Poland!

Katarzyna Starzyńska

Specjalista ds. rekrutacji

Infosys BPO Poland

szukając informacji wejdź na strony:
www.dockinlodz.com
www.facebook.com/infosys.Poland

lub napisz do nas na adres:
rekrutacja_lodz@infosys.com
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DesigNiNg the futuRe 

beNchMaRk systeM 

— liboR, fRoM scaNDal to RefoRM 

In recent years due to a huge scandal  

in the financial sector involving the big-

gest banks around the world the whole 

benchmarks system (primarily Libor) has 

been questioned as a reliable measure                                        

of true borrowing costs in the market. Libor 

manipulations influenced the global econ-

omy and resulted in creating distortions  

and mispricing in financial markets.

The questions we might ask are: what were 

the reasons for benchmark manipulation? Were 

the procedures always present or is it banks’ re-

sponse to the financial crisis? And what is the fu-

ture of the discredited system of reference rates?

To understand the crux of the matter we talked to 

a great authority on the topic and one of the most 

influential financial economist of his era professor 

Darrell Duffie, Dean Witter Distinguished Pro-

fessor of Finance at the Graduate School of Busi-

ness, Stanford University. Currently he is chairing 

the Market Participants Group established by the 

Financial Stability Board - an international or-

ganization responsible for coordinating the work 

of national financial authorities, supervising the 

financial sector, and lately the reform of the bench-

mark system. The recommendations of the Market 

Participants Group might be crucial for determin-

ing the future of Libor. Prof. Duffie, apart from his 

key role in the reform of the benchmarks system, is 

one of the world top experts on OTC markets whose 

performance is strictly linked to the reliability                                

of reference rates. We asked Prof. Duffie to de-

scribe his recent research interests in more details:

“I am studying, with various collaborators,                       

the design and behavior of over-the-counter fi-

nancial markets, those for which there is no 

central exchange. These markets are extreme-

ly important to the economy, and cover a wide 

range of financial instruments, including bonds, 

currencies, commodities, and derivatives. Some 

of the key issues are market transparency, legal 

treatment in bankruptcy, collateral, mechanisms 

for price negotiation, systemic risk, and the role 

of central clearing parties and market trading 

platforms. This is a relatively open and „young” 

area of research, and extremely interesting.“

Benchmark overview

So what is a benchmark? In the simplest terms 

benchmark is a point of reference. It facilitates 

comparison of investment performance. Exam-

ples of benchmarks may include quantities like 

stock exchange indexes, T-bills or the inflation 

rate, depending what we are up to compare.                                 

The role of benchmarks in financial markets is 

more precisely described by Prof. Duffie:

“Benchmarks are used mainly to provide legal-

ly enforceable price data for the purpose of set-

tling contracts. For example, if I promise to pay 

you on March 18 the value in Euros on that day                              

of 10 million U.S. dollars, it is helpful to insert               

the phrase in our contractual agreement that the 

exchange rate shall be as determined in the daily 
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4pm fixing announced by Reuters. Without such  

a benchmark, my obligation would be more am-

biguous, and thus raise costs and legal risks.”

On the other hand, Libor (the London In-

terbank Offered Rate) corresponds to our Polish 

WIBOR and is a reference rate at which large 

banks indicate that they would be able to borrow 

short-term wholesale funds from one another on 

an unsecured basis in the interbank market. That 

benchmark is a reference point for the global finan-

cial market and directly affects the prices of thou-

sands of financial products. Together with Euribor 

these two are the most important benchmarks in 

the world of finance. To understand the problem 

of manipulations of the Libor rate we should first 

understand how it is constructed                   and esti-

mated. The creation and maintenance                of Li-

bor is due to private institutions supervised by the 

British Bankers Association (BBA).                      The 

index itself is being calculated and announced by 

Thomson Reuters. Each day, the BBA surveys 18 

major global banks asking to indicate the height 

of the rate at which they could borrow from other 

banks. Then it throws out the highest 4 and lowest 

4 responses, and averages the remaining middle 

10, yielding a 23% trimmed mean. This average is 

provided as the official Libor value.

The course of the scandal

The whole case began with the Wall Street Journal 

who noticed and discerned lowered Libor stakes 

reported by banks in Europe and the USA. They 

compared insurance prices from bankruptcies de-

termined by Credit Default Swaps with banks’ Li-

bor stakes propositions and noticed some incom-

patibilities. Those were just suspicions, the first 

official sign about Libor incorrectness occurred 

in spring 2008 when US Secretary of the Treas-

ury Timothy Geithner suggested implementing 

changes in determining Libor to the governor of 

the Bank of England, Mervyn King. The reason of 

that suggestion was increasing benchmark relia-

bility. Later the whole situation was investigated 

by Financial Services Authority - organization 

regulating financial service industry in Great Brit-

ain and Commodity Futures Trading Commission 

from United States, responsible for futures and 

option market. Regulators came across e-mails 

sent by banks directly to other banks employees 

responsible for delivering Libor value to the panel 

asking to submit a lowered or increased report, ex-

emplary mail send by RSB trader to the rate sub-

mitter looked as follows:

“Pls, pls get a very very very low 3m and 6m to-

day pls, we have rather large fixings” (FSA, 2013).

There have also been accusations that Bar-

clays successfully collaborated with other banks 

in conducting manipulations. The whole incident 

brought about demission of three heads of Bar-

cleys, and huge financial penalties (for all banks 

involved) - more than 2.5 bn USD which is proba-

bly the greatest pecuniary penalty imposed by the 

European Commission. The list of banks at most 

involved in creating the cartel on the derivatives 

market and responsible for benchmark manipula-

tion includes (among many other banks from all 

over the world) Royal Bank of Scotland, UBS and 

Barclays. The detailed timeline of the scandal is 

presented in Fig. 1. 

Incentives to manipulate Libor

So what was in it for the banks? Basically reporting 

decreased interest rates was improving perceived 

banks’ condition and created impression of lower 

than actual credit risk. According to Prof. Duffie:

“Regulators have found two basic sorts of mo-

tives. One is for individual traders to profit on 

their own trading positions, for which they are 

often compensated according to the gain or loss 

to their firms as determined by the announced 

benchmark. Secondly, for the purpose of setting 

benchmark interest rates, banks are polled for 

their own borrowing rates. During the financial 

crisis, there was an incentive for some banks to 

announce that they could borrow at rates lower 

than was realistic, in order to appear to be more 

creditworthy than they actually were. “

Consequences of manipulations

We can find victims of the Libor scandal almost 

all over the world because there are plenty of fi-

nancial instruments based on this benchmark. 

For example Libor is an underlying instrument for 

derivatives, especially swaps (IRS) whose nomi-

nal value exceeds hundreds of billions of dollars. 

There are also real estate market bonds whose in-

terest is dependent on Libor. Moreover, interest 

rates on mortgage loans (which are another huge 

and important market) are often indexed using Li-

bor. When Libor rates were manipulated, all these 

financial instruments, whose accurate valuation is 

crucial for the functioning of the markets and the 

whole economy, were mispriced. The manipula-

tions probably caused everyday price distortions 

valued in billions of dollars. Yet there is another 

crucial consequence emphasized by Prof. Duffie: 

“If benchmarks are manipulated, then they are 

less reliable. If investors can’t rely on bench-

marks, some investors will refrain from partic-

ipating in markets, harming market efficiency. 
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september 3, 2007  Wrightson piece questioning low level of liboR
april 16, 2008   first Wsj article on possible liboR manipulation

june 1, 2008   email from tim geithner to Mervyn king and Paul tucker detailing  

    recommendations for enhaning the credibility of liboR

june 27, 2012   barclays settles liboR fines totaling $453.6 million

july 3, 2012   barclays ceo Robert Diamond resigns

july 10, 2012   federal Reserve bank of New york revealed to have known about  

    liboR manipulation as early as 2007

july 17, 2012   federal Reserve chairman ben bernanke testifies in front of   

    senate banking committee on liboR

july 27, 2012   ft article by former Morgan stanley trader suggesting liboR  

    manipulation since 1991

september 24, 2012   gary gensler offers remarks in front of the economic and Mone- 

    tary affairs committee of the european Parliament 

september 28, 2012   final Report of the Wheatley Review of liboR

December 19, 2012   ubs settles liVoR fines totalinf $1.52 billion

february 6, 2013   Rbs settles liboR fines totaling $612 million

March 1, 2013   liboR fixing for New zealand dolar is discontinued

april 1, 2013   liboR fixings for Danish krone and swedish krona are discontinued

june 3, 2013   liboR fixings for australian Dollar and canadian Dollar are discon- 

    tinued, along with 2 week and  4/5/7/8/9/10/11 month maturities

july 9, 2013   annoucement that Nyse euronext will take over administration of  

    liboR, effective in 2014

october 29, 2013   Rabobank settles liboR fines totaling $1.07 billion
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Benchmarks are also used for „price discovery” 

even for investors whose contracts are not di-

rectly linked to the benchmark. Investors infer 

a lot of useful valuation and risk information 

about current market conditions from published 

benchmarks. If benchmarks are not reasonably 

accurate, market efficiency can thus be further 

lowered.“

Relation to the financial crisis

Another interesting matter is whether the Libor 

and Euribor manipulations in recent years were 

directly linked to the financial crisis, or the ma-

nipulations were something that had existed long 

before? All reasons and consequences mentioned 

above, together with the ease of manipulations for 

banks, indicate a high possibility that the whole 

procedure was present even before the financial 

crisis. We asked Prof. Duffie to clarify this: 

“The two motives that I mentioned have both 

been relevant. There is evidence that the first sort 

of manipulation, designed to falsify profits on 

individual positions, was present well before the 

financial crisis.”

The crisis might have had additional effect 

on manipulations. Taking a look at Libor behavior 

before and during the crisis (see Fig. 2) we will ob-

serve how strongly the rates were affected by the 

financial turmoil. This on one hand created larger 

incentives for banks to lower their reports in or-

der to manipulate the market perception of their 

credit risk - an issue that was often crucial for the 

very survival of the distressed financial institu-

tions - and on the other hand the erratic behavior 

of the interest rates decreased the probability of 

detection by the authorities creating a relatively 

safe channel for banks to influence the level of the 

reference rates.

The future of distorted benchmark

The construction of the benchmark, combined 

with our experience of how the banks were able 

to gain the system, point out to the obvious weak-

nesses of the the current system of reference rates. 

The manipulation were partially a consequence of 

an improper determination mechanism, based on 

reports rather than verifiable evidence. So what 

should be done about Libor? There have been 

several speculations about removing Libor and 

replacing it with some other benchmark. Though 

it is barely possible due to billions of dollars in fi-

nancial products that are tied to the benchmark. 

As previously mentioned, the main problem with 

Libor is that banks estimate it with no particular 

reference to market transactions, so maybe the 

best solution for the new reformed benchmark 

would be simply to tie it to average value of dai-

ly transactions. Additional factors that would 

increase transparency could involve introducing 

standard procedures that confirm correctness of 

the quotes or publishing individual reports by the 

quoting banks with a delay in order to weaken the 

incentive to drive market perceptions of the banks’ 

creditworthiness. Another crucial aspect of Libor 

reform is incorporation of a greater number of 

banks to the quoting panel. Even though this action 

seems to be right, it has particular side effects. Ac-

cording to “The Economist” this operation would 

lead to increase of Libor rate and the main role of 

Libor is to reflect the true cost of borrowing so it 

should not be excessively over- or under-valued. 

The recent scandals pointed how crucial it is 

to develop a properly working benchmark system 

to avoid future frauds harming the efficiency of 

markets around the world. Hopefully the Market 

Participants Group chaired by Prof. Duffie will 

come up with the best possible solution, prevent-

ing future benchmark manipulations and estab-

lishing the new Libor to be an entirely reliable 

benchmark. We asked Prof. Duffie to give us a hint 

of some of the recommendations that the group 

might come up with but he could not answer this 

question due to a confidentiality agreement. We 

will have to wait impatiently for the official report 

from the group’s work to learn more about the fu-

ture of Libor.

Jakub Dworczak

jakub.dworczak@skninwestor.com

„ ..benchmark is a 
point of reference.                 
it facilitates compar-
ison of investment 
performance
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(Nie)zaleŻNoŚĆ 
baNku ceNtRalNego
W połowie czerwca tygodnik „Wprost” 

opublikował nielegalne nagranie spotkania 

Ministra Spraw Wewnętrznych Bartłomie-

ja Sienkiewicza, Prezesa NBP Marka Belki 

oraz byłego Ministra Transportu Sławo-

mira Cytryckiego. W czasie tej rozmowy 

negocjowane były warunki pokrycia długu 

publicznego przez NBP. 

Minister Spraw Wewnętrznych oczekiwał, 

że pomoc finansowa dla rządu pomoże Platformie 

Obywatelskiej wygrać wybory, a Marek Belka żądał  

w zamian dymisji ówczesnego Ministra Finan-

sów Jacka Rostowskiego oraz nowelizacji ustawy  

o Banku Centralnym. Kilka miesięcy później, zgod-

nie z oczekiwaniami prezesa, Ministrem Finansów 

został „techniczny i niepolityczny” Mateusz Szczu-

rek, a do Rady Ministrów wpłynął projekt założeń 

nowelizacji o działalności NBP. Zdaniem Marka 

Belki doszło do naruszenia niezależności banku 

centralnego: „Mamy do czynienia z konspiracją, 

której treścią jest układ polityczny. Szef NBP wikła 

się w politykę. To samo jest już naruszeniem nie-

zależności NBP.”

Na czym polega niezależność BC?

Wystarczy wejść na stronę internetową NBP 

Portal, aby odnaleźć pojęcie niezależności ban-

ku centralnego, która jest definiowana jako 

narzędzie umożliwiające krajowi dysponowa- 

nie silną i stabilną walutą. Do warunków, które za-

pewnią suwerenność tej instytucji, należą: prawo 

emisji pieniądza i prowadzenia polityki pieniężnej 

przez bank centralny (dalej: BC) – instrumentami, 

które służą do kształtowania stóp procentowych 

są: operacje otwartego rynku, rezerwa obowiąz-

kowa, operacje depozytowo-kredytowe; walka  

z inflacją jako podstawowy i jasno określo-

ny cel BC – zgodnie z dokumentem „Założe-

nia polityki pieniężnej na rok 2014” został 

ustalony na poziomie 2,5%, z symetrycznym 

przedziałem odchyleń o ± 1 punkt procento-

wy; gwarancja niezależności decyzji podejmo- 

wanych przez BC od stanowiska rządu - w sytu-

acjach deficytu budżetowego - gdy rządy wydają 

więcej pieniędzy niż otrzymują w formie podatków, 

pojawia się pokusa, aby dodrukować pieniądze  

i w ten sposób spłacić deficyt; ochrona BC przed 

naciskiem poltycznym, zmuszającym go do zmian 

polityki pieniężnej (np. poprzez nieodwołalność 

zarządu lub Rady Polityki Pieniężnej w czasie  

ich kadencji). W trakcie spotkania M. Belki  

z B. Sienkiewiczem minister proponował preze-

sowi dodruk pieniądza; pojawiły się pomysły sku-

pu obligacji przez NBP oraz nowelizacji ustawy  

o Banku Centralnym; uzgodniono dymisję Jacka 

Rostowskiego; Rada Polityki Pieniężnej traktowa-

na była jako przeszkoda do pokonania w realizacji 

planów rządu przez NBP. Wszystko to jest sprzecz-

ne z założeniami niezależności banku centralnego. 

Dwa wielkie przełomy

Na proces zwiększenia się niezależności ban-

ków centralnych wpływ miały upadki systemów 

stojących na straży stabilności poziomu cen.  



61



62

System z Bretton Woods był porozumieniem za-

wartym w 1944 roku przez 44 kraje i dotyczył ładu 

walutowego. Instytucją, która miała pełnić rolę 

kontrolną został Międzynarodowy Fundusz Walu-

towy. Konferencja była reakcją na Wielki Kryzys  

z lat 30: masowe dewaluacje walut krajowych, in-

flacje, spadek popytu, dochodu, wzrost bezrobo-

cia, spadek obrotów w handlu międzynarodowym. 

Do tej pory uważano, że bank centralny powinien 

pełnić jedynie funkcję doradczą dla organów pań-

stwa, które to ostatecznie określają politykę finan-

sową. Uczestnicy układu zobowiązali się do utrzy-

mywania stałego kursu w stosunku do dolara,  

a ten z kolei miał mieć stały parytet w odniesieniu 

do złota. Na banki centralne nałożono obowiązek 

utrzymywania stałych kursów walutowych. 

W latach 60. oraz 70. XX wieku doszło  

do zwiększenia inwestycji o charakterze spekula-

cyjnym. Takie przepływy kapitałowe uniemożli-

wiły bankom centralnym prowadzenie dotychcza-

sowej polityki, czyli przestrzegania postanowień  

z 1944 roku o stabilizacji kursów walutowych, przy 

jednoczesnym pobudzaniu gospodarki poprzez 

regulacje podaży pieniądza. Stałe kursy walutowe 

zostały zastąpione płynnymi. Cele, jakie stawia-

ją od tego momentu bank centralny oraz rządy,  

są często rozbieżne. Zgodnie ze słowami prze-

wodniczącego Fedu w latach 1950-1971, Williama  

McChesneya Martina: „Bank centralny jest  

od tego, by wynieść wazę z ponczem, kiedy przy-

jęcie jeszcze trwa”. Rząd często lekceważy groźby 

inflacji, zależy mu na długotrwałej ekspansji, re-

alizacji celów krótkookresowych, pozostających  

w ścisłym związku z jego kadencją. Unika nad-

miernego fiskalizmu, kieruje środki pieniężne  

do tych grup, od których utrzymuje wsparcie;  

za to bank centralny ma za zadanie dążyć do równo-

wagi gospodarki, unikając recesji oraz nadmiernej  

ekspansji. 

Owocne lata 90.

Do jednego z najważniejszych dokumentów 

regulujących pozycję banków centralnych na-

leży Traktat Unii Europejskiej z Maastricht  

z 1992 roku, który utworzenie Unii Gospodarczej 

i Walutowej powiązał z niezależnością tych in-

stytucji. Układ z Maastricht powołał Europejski 

Bank Centralny, który ma wspierać ogólną poli-

tykę gospodarczą. Zgodnie z nim banki central-

ne, wykonując swoje zadania, nie mogą wymagać  

ani przyjmować instrukcji od instytucji krajów 

Wspólnoty. Dodatkowo, zgodnie z Traktatem 

zarząd banku powoływany jest na minimum  

5 lat, BC nie może nabywać służących ob-

słudze długu obligacji lub weksli rządo-

wych bezpośrednio od emitenta, nie może 

też udzielać aparatowi administracji kredytu.  

1 stycznia 1999 roku, w trakcie powstawania Unii 

Gospodarczej i Walutowej powołany został Eu-

ropejski System Banków Centralnych (ESBC).  

W jego skład wchodzą Europejskie Bank Cen-

tralny oraz narodowe banki centralne wszystkich 

państw UE, a głównym jego celem jest utrzymanie  

stabilności cen. 

Zwolennicy robią badania

Najważniejszym argumentem za niezależnością 

banków centralnych jest walka z inflacją. Wła-

dze państwowe, które pozostają pod wpływem 

opinii publicznej chcą w krótkim okresie obniżyć 

stopy procentowe, co może wywołać presję infla-

cyjną w długim okresie. Niezależność umożliwia 

eliminację wpływ cyklu politycznego z polityki 

pieniężnej. Dzięki suwerenności banki central-

ne mogą pozyskać zaufanie społeczeństwa, in-

westorów zagranicznych oraz przyczynić się  

do przyspieszenia wzrostu gospodarczego.  

Według badań występuje ujemna korelacja pomię-

dzy średnioroczną inflacją a stopniem niezależno-

ści: w latach 1970-95 w krajach o najmniejszej 

suwerenności banków centralnych, np. Hiszpa-

nii, Włoszech czy Wielkiej Brytanii występowała  

największa inflacja. 

Odwrotnie było w państwach o największej 

niezależności banków centralnych: Niemczech, 

Szwajcarii czy Holandii. W 1994 roku uprawnie-

nia banków centralnych oraz władz państwowych 

w różnych krajach przedstawiały się następują-

co: bank centralny w Niemczech nie był zależny  

od parlamentu oraz rządu, kierował polityką pie-

niężną, a rząd fiskalną i kursową. Rzadko docho-

dziło do konfliktów między tymi instytucjami. 

W Szwajcarii bank centralny miał niezależność 

zagwarantowaną przez konstytucję, jednak mu-

siał konsultować z władzami państwowymi swoje 

decyzje. W Japonii, Szwecji, Norwegii, Kanadzie  

i USA był bezpośrednio podporządkowany władzy 

ustawodawczej, do której kierował sprawozda-

nia z działalności. W Belgii, Danii oraz Australii 

bank centralny informował rząd o swojej polityce 

– ten jednak mógł po konsultacji z parlamentem 

podjąć działania niepokrywające się z propozycją  

bank centralny jest od 
tego, by wynieść wazę 
z ponczem, kiedy przy-
jęcie jeszcze trwa

„
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BC, które uważał za bardziej słuszne. We Francji  

o polityce monetarnej kraju decydował minister 

gospodarki, rząd zatwierdzał działania banku. 

Przeciwnicy kontratakują

Najważniejsze argumenty przeciw niezależności 

banków centralnych opierają się na zasadach de-

mokratycznych ustrojów. Zwolennicy tego poglą-

du uważają, że w demokratycznym państwie nie 

może istnieć instytucja o takim zakresie władzy, 

jaką posiada bank centralny, której przedstawi-

ciele nie będą wybierane przez społeczeństwo. Ist-

nieją również poglądy, że polityka finansowa pro-

wadzona przez dwa niezależne od siebie podmioty  

(polityka monetarna jako część polityki finanso-

wej) nie może być skuteczna. Dodatkowo zakresy 

odpowiedzialności tych dwóch organów mogą się  

na siebie nakładać. 

Znaczenie niezależności

Po porównaniu przytoczonych regulacji do-

tyczących działalności banku centralnego  

z ustaleniami między prezesem NBP oraz Mini-

strem Spraw Wewnętrznych, można stwierdzić,  

że bank centralny w Polsce nie jest w pełni  

niezależny - pozostaje pod wpływem władz pań-

stwowych, które ulegają licznym pokusom i nie 

chcą pozostać bez wpływu na politykę monetarną.  

Niesie to ze sobą zagrożenie inflacją w długim  

okresie oraz spadkiem wiarygodności banku  

centralnego. Historia pokazała, że zbyt mała 

niezależność tej instytucji może doprowadzić do 

kryzysu; potrzebna jest suwerenna instytucja, 

która będzie stała na czele stabilności cen, umoż-

liwiając krajowi dysponowanie silną walutą. Bank  

najmniej niezależne

najbardziej niezależne

Hiszpania

Włochy

Wielka Brytania

Francja

Dania

Szwecja

Kanada

Belgia

Holandia

USA

Japonia

Szwajcaria

Niemcy

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0

inflacja a stopień niezależności banku centralnego,
1970-1995

centralny musi być odpowiedzialny demokra- 

tycznie i brać pod uwagę preferencje społeczeństwa 

- dlatego co roku ujawniany jest jego cel inflacyjny. 

Ułatwia to zrozumienie bieżących decyzji polityki 

monetarnej. Zobowiązanie związane jest także  

z tłumaczeniem przez BC odchyleń wartości  

prognoz od przyjętych celów oraz odpowiadaniem  

za swoje decyzje przed demokratycznymi insty-

tucjami. Relacje z parlamentem muszą być jasno 

określone, powinien istnieć również mechanizm 

korygujący decyzje banku oraz procedury dymi-

sji jego prezesa. Bank centralny może publikować 

własne prognozy inflacyjne oraz raporty o inflacji. 

Na skutek takiego postępowania działalność 

banku centralnego będzie zgodna z zasadami de-

mokratycznego ustroju, społeczeństwo będzie 

darzyło tę instytucję zaufaniem, a dzięki nieza-

leżności i „wynoszeniu wazy z ponczem w odpo-

wiednim momencie” będzie możliwe zapewnienie  

stabilności pieniądza.

Sylwia Marciszewska

s.marciszewska@gmail.com
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Dziesięciolecie 
skN iNWestoR

Zaczęło się od kilku studentów, których nie satysfakcjonowało 
samo zdawanie egzaminów. Na początku były chęci zdobycia doświad-
czenia w świecie biznesu już w czasie studiów, co miał zapoczątkować 
pierwszy zorganizowany na wydziale projekt.

Studenckie Koło Naukowe Inwestor powstało w 2004 roku z ini-
cjatywy 6 studentów, którzy wzorowali się na Investment Society  
of University College London– jednym z najstarszych stowarzyszeń 
studenckich w Wielkiej Brytanii. Ambicja założycieli wyznaczyła  
kierunek rozwoju dla kolejnych roczników wstępujących w szeregi  
Inwestora. 

To już 10 lat wspólnego planowania projektów, pozyskiwania 
środków finansowych, promocji inicjatyw i odnoszenia sukcesów. 
To również integracja, długoletnie przyjaźnie i planowanie karier.  
W ciągu 10 lat przez Koło przewinęły się setki studentów, a wydarze-
nia przeprowadzane na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uni-
wersztetu Łódzkiego ewoluowały w projekty o zasięgu ogólnopolskim 
- jednym z nich jest Magazyn Deal. 

Zaangażowanie w organizacji studenckiej stało się trampoliną  
do świata finansów: alumni Inwestora pracują w największych mię-
dzynarodowych firmach w kraju i za granicą. 

Przed tegoroczną rekrutacją przedstawiamy wywiady z byłymi 
członkami Inwestora i najważniejsze momenty z życia Koła.
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Partner główny SKN Inwestor:
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aleja słaW

Michał kęDzia
V-ce PResiDeNt & juNioR PaRtNeR 
fuNDuszu Pe eNtePRise iNVestoRs

 DR toMasz buRsa
V-ce PRezes zaRzĄDu oPti tfi
zaRzĄDzajĄcy oPti fiz

DoMiNik gaRczyŃski
PRzeDsiębioRca

MaRta MaRgolis
MaNagiNg PaRtNeR chief busiNess 
DeVeloPMeNt officeR atheNeuM

aDaM MazuR
Mba, staNfoRD gRaDuate 
school of busiNess

MaRciN jaszczuk
DyRektoR iNWestycyjNy  
Pzu 

DR MaRek Raczko
ekoNoMista 
Dział aNaliz fiNaNsoWych 
baNk aNglii

toMasz MaRciNiak
local PaRtNeR / associate PRiNciPal  
MckiNsey & coMPaNy 



tomasz Marciniak
Gdy wspominasz Inwestora, jaka jest pierwsza 

refleksja, która przychodzi Ci na myśl?

Super czas i świetni ludzie - większość z nich 

to moi przyjaciele. Często nadal widujemy się  

i - jak za studenckich lat - tworzymy zgraną paczkę.  

Poza tym, pierwsze poważne doświadczenia, spo-

tkania z ciekawymi ludźmi ze świata biznesu, dużo 

praktycznej nauki i szansa na poznanie obszarów, 

które wykraczały poza zakres studiów, a dotyczyły 

rynków finansowych.

dr tomasz bursa
Jeżeli miałbyś wskazać najlepsze cechy, który-

mi legitymuje się Inwestor, na które zwróciłbyś 

szczególną uwagę?

Przede wszystkim cierpliwość i umiejętność 

oddzielenia emocji od chłodnej analizy rynku.  

Bardzo ważna jest również pokora i konsekwencja 

w działaniu jak również umiejętność poszukiwania 

naprawdę istotnych informacji. Moim zdaniem 

wśród inwestorów czy analityków nie ma geniu-

szy, którzy są w stanie przewidywać przyszłość 

zachowań na rynku. Do wyników dochodzi się co-

dzienna, powtarzalną pracą.

Michał kędzia
Czy uważasz, że działalność w Kole naukowym 

ukształtowała Twoje obecne życie zawodowe?

Na pewno w jakimś stopniu tak. W Inwesto-

rze zdobyłem swoje pierwsze szlify manager-

skie ;-) Uważam, że aktywność w ramach dzia-

łań Inwestora wielu osobom posłużyła jako 

poligon pierwszych wzlotów i upadków w ra-

mach organizacji i zarządzania projektami, jak 

również budowania relacji międzyludzkich,  

z innymi członkami organizacji. Moim zdaniem 

Inwestor pomagał i pomaga w przyspieszaniu  

procesu dojrzewania zawodowego dla zaangażo-

wanych w niego studentów Ek-Socu.

Marta Margolis
Czy istnieje uniwersalny przepis na sukces? Może 

mógłbyś podzielić się swoimi sugestiami z naszy-

mi czytelnikami? 

Nawet na jabłecznik nie ma uniwersalnego prze-

pisu, a co dopiero na sukces. Ważne, by w swoich 

wyborach zawodowych połączyć pasję – bo to ona 

sprawi, że nie będziecie co tydzień myśleć „Nie 

lubię poniedziałków”, umiejętności – bo to dzięki 

nim będziecie mogli swoją pasje realizować sku-

tecznie, popyt & podaż – bo choć pieniądze szczę-

ścia nie dają, trudno bez nich zapłacić rachunki ;)



Dominik garczyński 
Czy wstępując do Koła planowałeś związać się  

z działalnością inwestycyjną?

Tak naprawdę nigdy tego nie planowałem, to przy-

szło samo. Szeroko pojęte zagadnienia inwestycyj-

ne od zawsze bardzo mnie interesowały, a spotka-

nia Koła pomagały rozwijać ówczesne pasje. Myślę 

jednak, że już w trakcie studiów każdy z nas wie-

dział, że w przyszłości temat inwestycji i biznesu  

będzie mu bliski.

adam Mazur
Jakie miałeś oczekiwania przystępując do koła?

Na pierwsze spotkanie SKN Inwestor trafiłem  

po usilnych namowach Łukasza Szymaka, który 

wierzył, że może to być alternatywa dla zajęć poza-

kademickich. Postanowiliśmy z Łukaszem zgłosić 

się do napisania artykułu o giełdach światowych  

i ich powiązaniach. Po pół roku po dołączeniu  

do SKN Inwestor byłem pełen entuzjazmu. Ocze-

kiwałem, że będąc w SKN Inwestor, będę miał 

okazję dać upust swojej kreatywności, mieć 

wpływ na społeczność studentów Ek-Socu oraz 

poszerzyć swoją wiedzę o inwestycjach kapi-

tałowych. Z perspektywy czasu widzę, że moje 

oczekiwania zostały spełnione w 200%. Po-

znałem wiele niesamowitych osób, z którymi  

do dziś łączy mnie przyjaźń, współtworzyłem orga-

nizację, która do dziś przyciąga zdolnych i entuzja-

stycznych studentów oraz zdobyłem wiele umie-

jętności, która okazały się niezwykle przydatne  

w moim późniejszym życiu zawodowym.

dr Marek Raczko
Czy snujesz dalekosiężne plany na przyszłość 

zawodową? Gdzie chciałbyś być za 5 lat?

Oczywiście, że snuję. Planuję stanąć na czele jun-

ty w jakimś małym tropikalnym raju i przejąć tam 

władzę. Następnie uszczęśliwić go na siłę i zmusić  

do czytania Gombrowicza. Oczywiście żartuje.  

Tak naprawdę czekam z niecierpliwością, jaką na-

stępną gębę mam przybrać.

Marcin jaszczuk
Dla kogo jest SKN Inwestor?

Koło naukowe kojarzyć się może z grupą osób  

skoncentrowanych jedynie na nauce, którzy  

nie widzą wiele poza murami uczelni. Nic bar-

dziej mylnego! SKN Inwestor to miejsce dla am-

bitnych, nietuzinkowych ludzi, chcących działać  

i rozwijać swoje zainteresowania. SKN Inwestor  

to również wspaniała zabawa, wyjazdy  

integracyjne i wspólne spotkania, podczas któ-

rych można poznać kulisy pracy w korporacjach, 

a także zwyczajnie napić się piwa w dobrym to-

warzystwie. W SKN Inwestor poszukujemy ludzi, 

którzy swoją pasją i pozytywną energią wpły-

ną na otaczające je towarzystwo aby wspólnie  

osiągać wyznaczane cele.
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WARTOŚĆ SPREDAŻY URZĄDZEŃ MOBILNYCH I JEJ STRUKTURA W MLN ZŁ ZA LATA 2013/2014

tab

tel

smart

1.2 o jaki procent zmienił się udział w rynku firmy 
tab od listopada do stycznia?

a. spadł o 20,84 % b. wzrósł o 10,84 %
c. wzrósł o 19,55 % D. wzrósł o 26,32 %

1.3 W kwietniu 2014 firma tele zwiększyła swoją 
sprzedaż o 20 %, a smart tylko o 5 % w porównaniu 
z poprzednim miesiącem. ile będzie wynosiła różnica 
w wartości sprzedaży w kwietniu pomiędzy tymi 
firmami?

a. 7,5 mln  b. 12 mln
c. 15 mln  D. 20,1 mln

1. Wykres ilustruje wartość sprzedaży smartphonów 
firm tab, tele oraz smart w mln zł w latach 2013/2014.

1.1 jaki był średni stosunek wartości sprzedaży firmy 
tab do firmy smart we wrześniu i październiku?

a. 1:1,05  b. 1:1
c. 1:0,95  D. 1:0,9
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3. tabela przedstawia ilość imigracji oraz emigracji 
na pobyt stały pomiędzy poszczególnymi polskimi 
województwami a innymi krajami.

3.1 ile łącznie wyniósł spadek imigracji w wojewódz-
twach graniczących z Niemcami (zachodniopomor-
skie, lubuskie, Dolnośląske)?

a. 3,27 %  b. 2,15 %
c. 9,97 %  D. 5,53%

3.2 W którym województwie stosunek emigracji do 
imigracji w 2011 roku był największy?

a. Dolnośląskim b. Mazowieckim
c. opolskim D. Śląskim

3.3 ile wyniosła średnia imigracja z województwa  
w 2012 roku?

a. 1090  b. 1325
c. 1632  D. 1735

2. W tabeli została przedstawiona ilość populacji, 
powierzchnia całkowita oraz powierzchnia zalesiona 
w afryce, azji oraz europie.

3.1 gdyby powierzchnie lasów w azji powiększyć 
o 15 %, to jaką część powierzchni całkowitej by 
zajmowały?

a. 11,34 %  b. 17,76 %
c. 20,43 % D. 25,61 %

2.2 jaka powierzchnia lasów przypadałaby średnio 
na mieszkańca łącząc trzy kontynenty?

a. 0,89 ha  b. 0,15 ha
c. 1,43 ha  D. 0,44 ha

2.3 ilu ludzi musiałoby się urodzić w afryce, aby osią-
gnąć tam taki sam poziom powierzchni całkowitej na 
mieszkańca co w europie?

a. 158 mln  b. 193,6 mln
c. 233,5 mln D. 314,1 mln
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5. Wykres ilustruje przychody oraz koszty całkowite 
firmy Xyz. 

5.1 W którym miesiącu zyski firmy były największe?

a. w styczniu b. w marcu
c. w kwietniu D. w maju

5.2 jaki był stosunek kosztu całkowitego do przycho-
du całkowitego w czerwcu?

a. 75,5 %  b. 85 %
c. 87,5 %  D. 92,5%

5.3 ile wyniósł średnio miesięczny wzrost kosztów 
od lutego do maja?

a. 15,55%  b. 18,33 %
c. 16,67 %  D. 17,75 %

4. tabela przedstawia dane na temat ilości krów, ich 
średniej produktywności na dzień oraz ceny sprze-
daży mleka prosto od krowy w latach 2011-2013.
 
4.1 W którym roku udział krów z woj. łódzkiego  
w regionie centralnym był największy?

a. w 2011 r.  b. w 2012 r.
c. w 2013 r. D. nie da się stwierdzić

4.2 o ile zmieniła się wartość produkcji mleka w woj. 
łódzkim w roku 2012 w stosunku do roku 2011?

a. spadła o 7,75 % b. wzrosła o 4,36 %
c. wzrosła o 1,49 % D. spadła o 5,52 %

Opracowanie: 

Filip Rosiński

filip.rosinski@skninwestor.com

1.1 D
1.2 b 
1.3 b 

2.1 c
2.2 D
2.3 b

3.1 D
3.2 c
3.3 b 

4.1 a
4.2 a

5.1 a
5.2 c
5.3 b

odpowiedzi:
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