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Drogi Czytelniku,

to już osiemnasty numer Magazynu Deal. Po raz kolejny miałam okazję pracować przy tym 

projekcie, jednak pierwszy raz jako redaktor naczelna. Moim celem było utrzymanie jakości 

tworzonej przez moich poprzedników, jak również dodanie czegoś od siebie. Mam nadzieję,  

że czytając to wydanie, będziesz chciał stać się częścią tego wspaniałego projektu.

Jak wiadomo, artykuły w naszym Magazynie są różne. Możemy się spotkać z artykułami 

czysto merytorycznymi oraz z przyjemnymi w odbiorze felietonami. Stąd też w XVIII wyda-

niu Deala możesz przeczytać między innymi o tym jak dzięki inicjatywie Ryszarda Kaczmarka 

powstają samoobsługowe stacje benzynowe. Poruszamy wciąż aktualny temat polskiej gospo-

darki i słynnych jabłek. Dowiadujemy się jak Katar — maleńkie państwo — staje się potęgą na 

arenie międzynarodowej oraz o tym, w co warto inwestować, aby podwoić swój kapitał.

To dzięki wspaniałym ludziom powstało to wydanie — autorom artykułów jak i redakcji. 

W tym miejscu chciałabym podziękować Alinie Korbeckiej, Paulinie Finke, Weronice Michalak 

i Borysowi Ornowskiemu za Wasze zaangażowanie, ciężką pracę po nocach, świetną atmosferę, 

kreatywność oraz wytrwałość. Ogromne podziękowania należą się również Marcie Adamczew-

skiej i Michałowi Widawskiemu, którzy dali mi wiele cennych uwag i wspierali w pracy. Dzięku-

ję bardzo Adamowi Olejniczakowi za wartościowe rady i konstruktywną krytykę oraz Adamowi 

Glückowi za jego czujne oko. Jestem wdzięczna za pomoc całemu zarządowi SKN Inwestor,  

a w szczególności Przemysławowi Klimkowi, który wspierał mnie w podejmowaniu ważnych 

decyzji. Chciałabym również podziękować Marcie Sawickiej za wsparcie w utrzymaniu wyso-

kiej jakości projektu. Nie można zapomnieć o podziękowaniach dla naszych partnerów, bez 

których Magazyn Deal nie mógłby się ukazać. Wszystkim, którzy przyczynili się do stworzenia 

tego wydania Magazynu Deal, gratuluję – efekty Waszej pracy są widoczne już na pierwszych 

stronach.

Miłej lektury! 

Redaktor Naczelna 
Natalia Ziarkowska
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teMat WyCZeRpaNy
Rozmowa z Tomaszem Bursą  — doktorem 

nauk ekonomicznych UŁ, doradcą inwesty-

cyjnym i maklerem papierów wartościo-

wych, współzałożycielem SKN Inwestor, 

od 2013 roku Wiceprezesem Zarządu OPTI 

TFI odpowiedzialny za Departament Zarzą-

dzania Aktywami.

Deal: Na czym polega „inwestowanie po polsku”?

DR toMaSZ BuRSa: Zarządzający większością pol-

skich funduszy akcji i obligacji borykają się z kil-

koma problemami związanymi z inwestowaniem 

środków klientów. Po pierwsze jest brak płynno-

ści na polskim rynku, który oznacza, że kupując  

i sprzedając aktywa znacząco wpływają na ceny 

i w rezultacie na wyniki zarządzania. Po drugie, 

spektrum spółek, w które mogą inwestować, jest 

dosyć wąskie. W Polsce prawie połowę kapitaliza-

cji stanowią banki, brak jest nawet średnich spółek 

w takich branżach jak ochrona zdrowia, przemysł 

przetwórczy czy produktów pierwszej potrzeby. 

Ostatecznie oznacza to, że w Polsce łatwo zarządza 

się funduszem, który notuje napływy od klientów  

i jest w stanie dokupować swoje spółki. Niestety  

to działa w obie strony i w przypadku odwrócenia 

koniunktury fundusze te notują nawet kilkudzie-

sięcioprocentowe straty. Wreszcie, jeżeli przyj-

rzymy się dokładnie portfelom akcyjnym polskich 

funduszy zauważymy, że średnio posiadają one 

ponad 100 pozycji akcyjnych, a często liczba ta  

przekracza 200 pozycji. Dywersyfikacja jest 

potrzebna, jednakże jej skala odbiera jakąkol-

wiek szansę na zanotowanie wyników lepszych od 

indeksów giełdowych. Moim zdaniem optymalna 

liczba akcji w portfelu to 20 — 25 pozycji, co zostało 

potwierdzone w badaniach naukowych już blisko  

50 lat temu. Co smutne, to w ten sposób działa 

większość rynku.

D: Czym różni się bezpośrednie inwestowanie na 

rynkach zagranicznych od sposobu działania pol-

skich TFI?

t.B.: Rynki zagraniczne to przede wszystkim zna-

cząco wyższa płynność, szeroka paleta branż  

i krajów, w których można lokować kapitał klien-

tów. W OPTI zarządzamy funduszami o aktywach 

po kilkadziesiąt milionów złotych, ale w sytuacji, 

gdy osiągną one nawet po kilka miliardów zło-

tych pod względem procesu zarządzania nic się 

dla nas nie zmieni. Co więcej, inwestowanie na 

rynkach zagranicznych jest znacząco tańsze niż  

Polsce. Stawki maklerskie są kilkukrotnie niższe 

niż u polskich brokerów a spready rynkowe są 

minimalne, co sprawia, że niski jest łączny koszt 

kupna lub sprzedaży aktywów.

D: Dlaczego zdecydowaliście się na inny sposób 

inwestowania?

t.B.: Przez kilka lat obserwowania rynku funduszy 

inwestycyjnych w Polsce z perspektywy anality-

ków pracujących w biurach maklerskich doszliśmy 

do wniosku, że jesteśmy w stanie osiągać wyższe 

stopy zwrotu dla klientów, zaoferować koncep-

cyjnie lepszy produkt, który jest znacząco tańszy  

od średniej dla funduszy inwestycyjnych. Tworząc 

OPTI FIZ i OPTI Płynnych Obligacji FIZ chcie-

liśmy zbudować produkty, w które sami byśmy 

zainwestowali znaczące środki, co z resztą uczyni-

liśmy.

Zarządzający OPTI są „wyznawcami” inwe-

stowania w wartość i analizy fundamentalnej, 

której współtwórcą był Ben Graham a myśl tę 

kontynuuje genialny Warren Buffett. Do Buffetta 

porównują się wszyscy, ale właściwie na polskim 

rynku tylko w OPTI próbujemy działać w podobny 

sposób. Cały czas doskonalimy nasz sposób inwe-

stowania i wierzę w to, że w długim terminie przy-

niesie on wyraźnie lepsze wyniki niż stopy zwro-

tów z indeksów giełdowych.

D: Czy sposób inwestycji, który wybraliście  

przyniesie wymierne efekty w postaci lepszych 

wyników funduszu?

t.B.: Już przyniósł. W 2014 roku stopa zwrotu 

Funduszu OPTI FIZ wyniosła 11.12% znacząco 

przekraczając średnią dla polskich funduszy 

inwestycyjnych akcyjnych (mediana stóp zwrotu  

217 polskich funduszy wyniosła -2.2%, obliczenia 

na podstawie danych analizy.pl). Warto zauwa-

żyć, że fundusz osiągnął dwucyfrową stopę zwrotu  

w trudnych i zmiennych warunkach rynkowych, 

głównie dzięki właściwemu doborowi do port-

fela silnych fundamentalnie spółek (dla porów-

nania indeks MSCI World który w najlepszym 

stopniu oddaje globalną strategię OPTI FIZ 

zyskał  w 2014 roku jedynie 3.6%). Ponadto Fun-

dusz osiągnął wyższe wyniki od średniej stopy 

zwrotu dla globalnych funduszy akcyjnych, która  

wg. „Morningstar” wyniosła 3.7% (dane dla 1214 

funduszy w kategorii „World Stocks”). OPTI FIZ 

notuje również bardzo dobre wyniki w bieżącym  

roku (po pierwszych dwóch miesiącach 2015 roku 

wzrost wyceny certyfikatu wyniósł 5.8%)

D: Dlaczego postanowiłeś otworzyć własne TFI,  

co było impulsem? Czy jesteś zadowolony z tej 

decyzji?

t.B.: Decyzja naszej czwórki (przypomnijmy 

OPTI TFI utworzyli Arkadiusz Chojnacki,  

dr Tomasz Bursa, Konrad Anuszkiewicz, Wal-

demar Stachowiak) wynikała z chęci wykorzy-

stania naszego doświadczenia rynkowego oraz 

eksperckiej znajomości poszczególnych branż. 

Ponadto po kilku latach pracy na sell—side 

chcieliśmy stworzyć własną firmę inwesty-

cyjną, która będzie realizować naszą koncep-

cję zarządzania. Co bardzo istotne założyciele 

OPTI znają się i pracują razem od prawie 10 lat.  

To bardzo ułatwia pracę i podział obowiązków.

D: Jakie było największe wyzwanie związane z zało-

żeniem własnego funduszu?

t.B.: Przy tworzeniu TFI kluczowe kwestie to sprze-

daż, zarządzanie aktywami i administracja. Dla 

nas najtrudniejsze to na pewno administrowanie 

biznesem. Trzeba pamiętać, że TFI to podmiot 

regulowany przez KNF a więc wymogi formalne są 

w tym przypadku znaczące. Największym wyzna-

waniem było z pewnością uzyskanie zezwolenia na 

tworzenie i zarządzanie funduszami, które uzyska-

liśmy w sierpniu 2014 roku po zaledwie 8 miesią-

cach od złożenia wniosku.

D: Gdybyś miał możliwość, to jakiej rady związa-

nej z inwestowaniem/karierą udzieliłbyś teraz  

20—letniemu sobie na studiach?

t.B.: Trzeba być bardzo cierpliwym, ufać analizie 

finansowej i długoterminowym trendom. Dobre 

jakościowo spółki w długim terminie pozwalają 

na osiąganie ponadprzeciętnych stóp zwrotu. 

Inwestowanie indywidualne należy traktować bar-

dziej jako formę budowania długoterminowego 

kapitału a nie tylko jako możliwości zarabiania  

i utrzymywania się z giełdy. Bogactwo powstaje  

z własnej pracy i przedsiębiorczości a nie wyłącz-

nie z obracania kapitałem. Warto również inwe-

stować w edukację — licencja doradcy czy tytuł 

CFA na pewno pomagają na początku kariery  

a także pozwalają uporządkować wiedzę.

D: Jak zmieniły się rynki przez te 10 lat? Jak oce-

niasz ten okres czasu?

t.B.: W ostatnich 10 latach widzimy bardzo istot-

ne zmiany w funkcjonowaniu rynków kapitało-

„Do Buffetta porównują się 
wszyscy, ale właściwie 
na polskim rynku tylko  
w opti próbujemy działać  
w podobny sposób
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wych. Na rynku globalnym jest to coraz więk-

szy i szybszy przepływ kapitału, który stał się 

ekstremalnie tani. Dużo jest również kapitału 

spekulacyjnego, szybko zmieniającego rynki.  

Ponadto w związku z generalnym wzrostem wy-

cen i dostępem do taniego kapitału oczekiwane 

stopy zwrotu z inwestycji stały się wyraźnie niż-

sze. Dziś osiągnięcie 10% stopy zwrotu z akcji  

i 4-5% z obligacji jest uznawane z dobry wynik,  

podczas gdy jeszcze 10-15 lat temu były one o kilka 

punktów procentowych wyższe. Na rynku mamy 

również łatwiejszy dostęp do informacji publicznych  

i mniejsze możliwości arbitrażu między poszcze-

gólnymi aktywami, co spowodowane jest z rozwo-

jem narzędzi high frequency trading (HFT).

D: Jakie trendy będą według Ciebie dominować na 

rynku w ciągu najbliższych 10 lat?

t.B.: W skali globalnej to przede wszystkim przy-

spieszenie rynków. Już dziś około 50% wolumenu 

w USA jest generowane przez systemy HFT i sys-

temy transakcyjne. Ponadto coraz więcej mamy 

do czynienia z inwestowaniem indeksowym lub 

opartym na ETF-ach. To bardzo smutne ale zarzą-

dzający na świecie nie mają dziś czasu na dokładne 

śledzenie raportów i informacji ze spółek, wolą 

kupować koszyk spółek i dokonywać jedynie realo-

kacji między rynkami. Jednakże to tworzy również 

okazje znacznych zysków dla cierpliwych i myślą-

cych inwestorów, którzy umieją stosować analizę 

fundamentalną. 

W Polsce rynek funduszy również ulegnie 

zmianom. Przede wszystkim TFI będą musiały 

wyjść na zagranicę, ale inną niż dotychczas 

(czyli poza popularną Austrię, Rosję i Turcję).  

Inna kwestia czy wszyscy są do tego przygo-

towani zarówno od strony merytorycznej jak  

i relacji produktowych między spółką polską  

a właścicielem TFI. W Polsce dominuje następu-

jące podejście produktowe dotyczące inwestycji  

na rynkach rozwiniętych. Polskie TFI sprzedaje  

jednostki funduszy inwestycyjnych nabywa-

jących inne fundusze zagraniczne zarządzane  

przez ich właścicieli. Jest to bardzo drogie  

rozwiązanie dla klienta, który płaci de facto  

za pośrednictwo w inwestowaniu a nie za zbudo-

wanie portfela konkretnych aktywów. 

Drugi element, który w Polsce będzie ulegał 

powolnym zmianom to relacja dystrybutor — fun-

dusz. Dziś dystrybutor pobiera większość opłaty 

za zarządzanie co sprawia, że w Polsce wynosi ona 

łącznie około 4—5%. To bardzo dużo biorąc pod 

uwagę możliwe do osiągnięcia stopy zwrotu.

Po trzecie opłaty dla funduszy spadną. Dziś 

prowizje brokerskie w Polsce są kilkukrotnie 

wyższe niż u brokerów zagranicznych i takie TFI 

jak OPTI prowadzą biznes bezpośrednio za gra-

nicą, ponieważ jest to korzystniejsze kosztowo  

dla klientów.

D: Od czego polecałbyś zacząć aspirującym inwe-

storom? Czy jest jakiś klucz do sukcesu w tej 

branży?

t.B.: Przede wszystkim to trzeba robić to, co się lubi  

– wtedy jest znacząco łatwiej zrobić karierę lub 

odnieść sukces w biznesie. Ja miałem to szczę-

ście, że już w wieku 16 lat zacząłem inwestować 

na giełdzie, bardzo to lubię i wszystkiego uczy-

łem się sam poprzez praktykę. Teoria przyszła 

później, ale i tak najlepsza uczelnia czy studia 

nie stworzą skutecznego inwestora. Wykształ-

cenie ekonomiczne przydaje się oczywiście,  

ale głównie pod względem warsztatowym. Do 

pewnych wniosków i preferowanego modelu 

inwestowania trzeba dojść samemu także ucząc 

się na bolesnych błędach finansowych. Gene-

ralnie na rynku kapitałowym najważniejsza jest 

cierpliwość, pokora i systematyczna praca, ale ist-

nieją również pewne predyspozycje, które trudno 

wykształcić – np. zdolność do akceptacji ryzyka,  

przedsiębiorczość, umiejętność „wizjonerskiego” 

odczytywania strategicznych trendów. Zachęcam 

jednak wszystkich spróbowania swoich sił na 

rynku, może się to okazać wspaniałą przygodą.

Rozmowę przeprowadziła

Redakcja Magazynu Deal
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(Nie)polSka eNeRgia
Spółka BM Reflex od ponad 20 lat działa  

w branży paliwowej w obszarach usług 

konsultingowych oraz handlu paliwami 

płynnymi. W styczniu bieżącego roku uru-

chomiła samoobsługową stację paliw pod 

marką eMILA. Do 2022 roku spółka planu-

je zbudować sieć 50 stacji tego typu. Roz-

mowa z Ryszardem Kaczmarkiem, wice-

prezesem zarządu BM Reflex. 

Deal: Od jak dawna zajmuje się Pan rynkiem su-

rowców?

RySZaRD kaCZMaRek: Praktycznie od początku dzia-

łalności firmy BM Reflex czyli 1991 roku.

D: Czy obawia się Pan wyparcia konwencjonalnych 

źródeł energii tymi alternatywnymi?

R.k.: Z obecnej pespektywy całkowite wyparcie 

konwencjonalnych źródeł energii wydaje się nie-

słychanie mało prawdopodobne. Obecnie 82% 

konsumowanej energii na świecie pochodzi  

z nieodnawialnych źródeł konwencjonalnych 

(ropa naftowa, węgiel, gaz ziemny). Chociaż za-

leżność świata od tych paliw na przestrzeni nad-

chodzących lat zapewne się zmniejszy, będzie 

to proces bardzo powolny. Udział ropy naftowej  

w światowym zużyciu energii może spaść w naj-

bliższych 20 latach z obecnych 32% do około  

26%. Nie oznacza to jednak, że konsumpcja ropy 

spadnie. Popyt wzrośnie, ale wolniej niż na pozo-

stałe źródła energii.  W konsekwencji zależność 

świata od paliw kopalnych na przestrzeni naj-

bliższych 15-20 lat może zmniejszyć się zaledwie  

o 2-4 punkty procentowe.

D: Jak zapatruje się Pan na możliwość wydobywa-

nia gazu łupkowego w Polsce?

R.k.: Od możliwości do wydobycia komercyjnego 

czeka nas chyba dość daleka droga. Na razie Pol-

ska jest na etapie zwiększania liczby odwiertów po-

szukiwawczych i określania fizycznego potencjału 

złóż. Jeśli dojdzie do rzeczywistego wydobycia,  

w sytuacji opłacalności ekonomicznej tych in-

westycji to myślę, że nastąpi  to w perspektywie  

5-10 lat. Wiele kwestii nie jest jeszcze uregu-

lowanych, a niektóre propozycje nie napawają 

optymizmem – chodzi głównie o proponowany 

wysoki, nawet 40% podatek dla firm wydoby-

wających ropę i gaz. Poza tym, wolumeny mogą  

okazać się znacznie niższe niż szacowano jeszcze 

2 lata temu.

D: Czy widzi Pan szansę na energetyczne unie-

zależnienie się Polski od dostaw gazu i ropy  

z Rosji?

R.k.: W ponad 92% zużywana w Polsce ropa nafto-

wa pochodzi z Rosji. W przypadku gazu ziemnego 

bilans ten jest nieco korzystniejszy – z Rosji im-

portujemy około 65-70% gazu konsumowanego  

w kraju. Dywersyfikacja i zmniejszenie uzależnie-

nia od dostaw z Rosji jest jak najbardziej pożąda-

ne, ale naprawdę niezwykle trudno obecnie mówić  

o całkowitej rezygnacji z paliw rosyjskich, nawet 

w perspektywie długookresowej. Realnie Polska 

ma znacznie większe szanse zdywersyfikowania 

dostaw gazu niż ropy naftowej. Nadal nie udało się 

rozpocząć budowy rurociągu Odessa-Brody-Płock, 

który miał umożliwić dostawy ropy naftowej  

z regionu Morza Kaspijskiego, bo projekt ten nie 

jest już priorytetem dla ministerstwa. Mamy co 

prawda naftoport w Gdańsku, o wystarczających 

zdolnościach przeładunkowych ropy naftowej. 

Jednak w dyskusji o jego marginalnym wykorzy-

staniu podkreśla się często efekt ekonomiczny  

i ograniczenia naturalne Morza Śródziemnego. 

Realne wydaje się zdywersyfikowanie dostaw gazu 

ziemnego już w perspektywie najbliższych lat. 

Mowa oczywiście o terminalu LNG w Świnoujściu 

i litewskim w Kłajpedzie. Od decyzji UE w zakresie 

finansowania zależy z kolei budowa gazociągu pol-

sko-litewskiego.

D: Może taką szansą byłby terminal LNG, którego 

budowa jest już w końcowej fazie? 

R.k.: Budowany w Świnoujściu gazoport przezna-

czony do odbioru skroplonego gazu ziemnego to 

ważny krok na drodze polskiej polityki energetycz-

nej. Plany mówią o możliwości importu od 5 do na-

wet 7,5 mld m³ LNG rocznie, co teoretycznie wraz  

z planowaną budową sieci gazociągów wewnątrz 

kraju umożliwiłoby spadek udziału importu gazu 

z Rosji, z obecnych około 80% do 15% - 35%. 

Pierwsze dostawy gazu tą drogą zaplanowane są 

na początek przyszłego roku. Dodatkowo otwiera 

to nasz rynek na dostawy gazu z Bliskiego Wscho-

du, Afryki czy nawet jeszcze bardziej odległych za-

kątków świata i niewykluczone, że będzie to karta 

przetargowa w negocjacjach cenowych z Rosją. 

Istotny przy tym jest również bilans ekonomiczny. 

Mimo wyższych kosztów transportu w ostatnich 

latach ceny LNG w kontraktach potrafiły być około 

25-40% niższe w porównaniu z dostawami z Rosji. 

Niewiadomą jest oczywiście relacja cen w przy-

szłości.  Póki co PGNiG musi jednak renegocjować 

zawarty w 2009 roku 20-letni kontrakt z Katarem 

na dostawy LNG. Główne kontrowersje budzi po-

ziom cen.

D: Czy Ukraiński kryzys może mieć wpływ na bez-

pieczeństwo energetyczne Polski?

R.k.: Kryzys ukraiński z pewnością wpływa na 

wzrost ryzyka geopolitycznego, jednak wobec do-

tychczasowych wydarzeń wydaje się, że Polska 

może czuć się bezpiecznie. Co więcej, jest to sytu-

acja, która po raz kolejny zmusza do zastanowie-

nia się nad polityką energetyczną zarówno Polski, 

jak i całej Europy oraz dywersyfikacją dostaw ropy  

i gazu, bo o całkowitym uniezależnieniu  raczej nie 

może być mowy.

D: Na początku 2014 roku wprowadziliście Pań-

stwo nową samoobsługową  sieć stacji paliwowych 

eMILA. Dlaczego zdecydowaliście się Państwo  

na tak odważny krok?

R.k.: Wejście w segment stacji samoobsługowych 

jest kolejnym krokiem realizowanej przez nas 

strategii rozwoju. To uzupełnienie naszej dotych-

czasowej działalności handlowej, a przede wszyst-

kim źródło optymalizowania przychodów firmy. 

Uważamy, iż pozycja i doświadczenie naszej firmy 

pozwolą wykorzystać niszę na rynku stacji samo-

obsługowych.

D: Jak w rzeczywistości zmonopolizowanego ryn-

ku paliwowego chciałby Pan pozycjonować sieć  

eMILA?

R.k.: Pod żadnym względem nie możemy mówić  

o monopolizacji krajowego rynku paliw, choć prze-

kaz medialny może wzmacniać takie przekona-

nie wśród kierowców. Zarówno ilość operatorów  

na rynku detalicznym, jak i ilość stacji świadczą  

o dużej konkurencyjności. Stacje eMILA mają się 

wyróżniać ceną i jakością.

Rozmowę  przeprowadziła 

Marta Adamczewska

„ Realnie polska ma znacz-
nie większe szanse zdy-
wersyfikowania dostaw 
gazu niż ropy naftowej
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5 pytaŃ Do
Rozmowa z Andrzejem Furmanem, preze-

sem Aflofarmu. 

1. Aflofarm został założony przez Pańskiego ojca. 

Od jak dawna Pan udziela się w firmie? 

aNDRZej fuRMaN: Praktycznie już na studiach roz-

poczynałem pracę na zasadzie próby prowadzenia 

wybranych projektów, czyli już mniej więcej 18 lat.

2. Mówi się, że Aflofarm bije światowych poten-

tatów, takich jak GlaxoSmithKline, Bayer, Sanofi  

– czemu zawdzięczacie Państwo sukces firmy?

a.f.: W dużym stopniu wynika to chyba z niesche-

matycznego podejścia do tematów ogólnobizne-

sowych i pójścia troszkę pod prąd. Tak naprawdę 

niestandardowe myślenie w postaci wprowadzenia 

wielu produktów niszowych pozwoliło nam zbu-

dować dosyć szeroki i bogaty portfel produktów, 

a zarazem zarządzanie tymi produktami w taki 

sposób, że cała otoczka marketingowa, (począwszy 

od strategii po opakowania, nazwy, komunikację) 

wszystko jest robione wewnątrz firmy. Praktycz-

nie jesteśmy jedną wielką agencją reklamową, 

która jako sam dział marketingu zatrudnia blisko  

60 osób.

3. W 2013 roku Aflofarm był największym rekla-

modawcą w Polsce – jak przełożyło się to na wyni-

ki sprzedaży firmy?

a.f.: Faktycznie Aflofarm jest od 3 lat nieprzerwa-

nie największym polskim reklamodawcą. Na pyta-

nie, jak to się przekłada na wyniki nie ma jednej 

złotej odpowiedzi. Wiadomo, że prowadząc wiele 

różnych kampanii bardzo szeroką komunikację 

6D do masowego konsumenta. Często kończy się 

to porażką i nie przynosi zamierzonych efektów. 

Jednak w rozliczeniu ogólnym ta strategia przyno-

si korzyści, jak widać, dzisiaj Aflofarm pnie się na 

rynku farmaceutycznym i obecnie jest to pierwsza 

i największa firma farmaceutyczna w kraju.

4. Mówi się, że Państwa firmie bliżej do sektora 

FMCG niż do sektora farmaceutycznego – zgadza 

Pan się z tą opinią?

a.f.: Faktycznie, to dobra uwaga i pewnie na pozio-

mie komunikacji z konsumentem, to tak, bliżej jest 

nam do sektora FMCG. Natomiast jeśli już przyj-

rzymy się samemu produktowi jakim jest lek, to  

będę tutaj zdecydowanie dużym przeciwnikiem, 

ponieważ biorąc pod uwagę skład i działanie są to 

mimo wszystko typowo lecznicze produkty, a z po-

dobieństwa do FMCG pozostaje nam tylko komu-

nikat, jaki wysyłamy do finalnego odbiorcy.

5. Jakie jest pana największe marzenie zawodowe?

a.f.: Największe marzenie chyba się ziściło, dali-

śmy Polakom lek na rzucenie palenia, Desmoxan. 

Sam byłem zaskoczony, kiedy okazało się, że w cią-

gu zaledwie 14 miesięcy od wprowadzenia na ry-

nek uwolniliśmy z sideł nałogu ponad 1 mln ludzi.

Rozmowę przeprowadził

Michał Widawski
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BRuDNe pieNiĄDZe 

oD ZeRa Do MilioNeRa
Odpady od wielu lat stanowią poważny pro-

blem zarówno dla rządów i samorządów 

lokalnych, jak i właścicieli przedsiębiorstw 

produkcyjnych. Jedni jak i drudzy oprócz 

oczywistych korzyści ekologicznych po-

szukują benefitów finansowych tkwiących  

w odrzucanych przez nas zużytych opako-

waniach.

Pieniądze ukryte w recyklingu 

Od wielu lat liczące się przedsiębiorstwa inwestu-

ją w recykling. Z jednej strony wspaniale wpisuje 

się to we wszechobecny trend odpowiedzialnego 

biznesu. Z drugiej strony  pamiętajmy, że jak nie 

wiadomo, o co chodzi, to zwykle chodzi o pienią-

dze. I tak Coca-Cola od kilku lat prowadzi program 

recyklingu opakowań, wciąż inwestując w nowe 

technologie. Nie jest chyba dla nikogo zagadką,  

że otrzymanie surowca „z odzysku” jest dużo tań-

sze, niż zakup nowego. Z drugiej strony „ śmiecio-

wy” biznes posiada znaczący wpływ na środowisko 

społeczne i ekonomiczne. W krajach wysoko roz-

winiętych przedsiębiorstwa z tej branży stanowią 

zazwyczaj liczbę wynoszącą ok. 30% wszystkich 

firm produkcyjnych, co przekłada się na liczne 

miejsca pracy. Nie trzeba wspominać, że ma to 

także pozytywne znaczenie dla redukcji poziomu 

(zawartości) CO2 w atmosferze, co ma wpływ  

na nasze zdrowie. Poważnym problemem są jed-

nak odpady niemożliwe do przetworzenia. Mowa 

tutaj zwłaszcza o odpadach niebezpiecznych. 

Państwa europejskie dopiero od niedawna za-

uważają ten problem i dzięki postępującemu roz-

wojowi technologicznemu możliwe jest radzenie 

sobie z tym zagadnieniem. Na ratunek przychodzi  

np. obróbka techniczna lub biologiczna, która 

pozwala na przetworzenie odpadów w energię. 

Odpady wciąż stanowią jednak ciekawy obszar za-

interesowania nowych inwestorów. Przede wszyst-

kim w Afryce, gdzie corocznie produkuje się ich  

ok. 70 mln t. Według badań przeciętny mieszkaniec 

tego kontynentu wytwarza ok. 0,5 kg śmieci dzien-

nie, podczas gdy przedsiębiorstwo produkcyjne 

ponad 2 kg. Prognozuje się jednak, że te liczby  

w najbliższych latach mogą ulec podwojeniu  

z powodów demograficznych tj. wzrostu liczby 

ludności, czy znaczenia roli miast. Pomimo po-

wstawania kolejnych przedsiębiorstw z tego sek-

tora (w większości współpracujących, bądź pocho-

dzących z Europy), rynek jest wciąż nienasycony.

Plastic fantastic

Mozliwości przetwarzania odpadów są prawie 

nieograniczone. Najczęściej przerabianym odpa-

dem jest plastik. Tutaj konkurencja na rynku jest 

dość duża. Zarówno przedsiębiorstwa zajmujące 

się produkcją opakowań, jak i sami producenci 

inwestują w nowe technologie, starając się za-

pewnić jak najlepszą jakość „nowych ale starych” 

butelek, kubeczków i pudełek. Ciekawym tren-

dem jest dawanie zużytym opakowaniom nowe-

go życia poprzez proste Do-It-Yourself wykonane  

w domowym zaciszu. Internet pełen jest cieka-



16 17

#jeDZ_jaBłka
„Jedz jabłka, pij cydr” to spontaniczna 

akcja redaktora wicenaczelnego Grzegorza 

Nawackiego „Pulsu Biznesu”, która  błyska-

wicznie obiegła polską sieć. Pomysł szybko 

zainspirował internautów. Pod hasłem 

„#jedzjabłka” można znaleźć kilkadziesiąt 

tysięcy wpisów.

Inicjatywa ta powstała w odpowiedzi na 

rosyjskie embargo nałożone na polskie warzywa  

i owoce od 1 sierpnia 2014 roku. Oficjalną przy-

czyną wprowadzenia zakazu eksportu polskich pro-

duktów, który podała Rosyjska Federalna Służba 

Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego, było 

niespełnienie obligatoryjnych rosyjskich norm 

sanitarnych dotyczących poszczególnych produk-

tów oraz obecność szkodników. Wśród powszech-

nej opinii ekspertów panuje jednak przekonanie,  

iż to konsekwencja wsparcia, jakie udzieliła Pol-

ska oraz inne kraje Unii Europejskiej Ukrainie  

w walce o wolny i niepodległy kraj. Co to oznacza 

dla polskiej gospodarki? Roczne rosyjskie embargo 

było dużym ciosem dla polskiego eksportu, ponie-

waż aż 70% eksportowanych jabłek docierało  

do Rosji. Według Głównego Urzędu Statystycznego  

w 2013 roku wartość eksportu świeżych jabłek, 

gruszek i pigw wynosił 273,04 mln EUR, przy 

czym eksport wyłącznie świeżych jabłek to rów-

nowartość 255,82 mln EUR. W następnym roku  

w 3 pierwszych kwartałach, a więc przed i po 

nałożeniu rosyjskiego embarga, wartość eksportu 

świeżych jabłek, gruszek oraz pigw to już około  

147,33 mln EUR, a wartość eksportu wyłącznie 

świeżych jabłek to 142,86 mln EUR. Można więc 

zaobserwować wyraźną tendencję spadkową 

wartości eksportu polskich jabłek, aż o ok. 45%  

w stosunku do roku 2013. Oczywistym jest,  

iż nadwyżka podaży polskich jabłek na rynku 

spowodowała obniżkę cen tych produktów. Cena  

jabłek deserowych w skupie według Agencji 

Restrukturyzacji Rolnictwa we wrześniu 2013 roku 

wynosiła 1,74 PLN/kg. W 2014 roku cena ta spadła 

do poziomu 0,99 PLN/kg, a w październiku wyno-

siła już 0,73 PLN/kg. Cena jabłek przemysłowych  

w roku 2013 średnio wynosiła 0,47 PLN/kg, nato-

miast w 2014 roku cena w niektórych skupach 

sięgała tylko 0,1 PLN/kg. Tak niska cena jabłek 

spowodowała, iż nieopłacalnym stało się zbie-

ranie owoców i warzyw, ponieważ koszty z tym  

związane są o wiele wyższe, niż potencjalne  

zyski. Komisja Europejska w ramach wsparcia oraz 

udzielenia rekompensaty dla polskich producen-

tów owoców i warzyw zobowiązała się do wypła-

cenia około 125 mln EUR za wycofanie nadwyżki 

produktów, tj. około 155 t jabłek. Ministerstwo 

Gospodarki zaoferowało 3 mld PLN na wsparcie 

polskiego eksportu, w celu znalezienia nowych 

rynków zbytu, aby tam rozdysponować nadwyżkę 

owoców i warzyw. W kręgu zainteresowań znala-

zły się kraje takie jak: Indie, Azerbejdżan, Indo-

nezja, Mongolia, Wietnam, Malezja, Turkmeni-

stan oraz państwa bałkańskie: Chorwacja, Serbia,  

Bośnia i Hercegowina oraz Macedonia. Zwiększe-

nie wartości eksportu świeżych jabłek do krajów 

Unii Europejskiej wywołało sprzeciw niektórych 

krajów, w tym Holandii, Francji czy Bułgarii,  

wych pomysłów na ręcznie ozdabiane pojemniki 

ze starych butelek, biżuterię ze stopionego w pie-

karniku plastiku, czy nawet ręcznie robione choin-

ki ze zbieranych cały rok denek od butelek.

Pomysł na biznes

Jeżeli jednak poszukujesz w odpadach pomysłu na 

swój własny biznes, możliwości jest bardzo wiele. 

W internecie  znaleźć można mnóstwo udanych 

koncepcji, które uczyniły pomysłodawców milio-

nerami. Najprostszym pomysłem jest zbieranie 

odpadów w naszych domach. Recykling nie tylko 

staje się modny, ale również pozwala na zaosz-

czędzenie na wakacyjne wycieczki. Zbiera się pa-

pier, aluminium i szkło, jak również  stare książki, 

które można odsprzedać, a nawet ubrania, które 

są potem wykorzystywane przez niszowych pro-

jektantów do produkcji oryginalnych akcesoriów 

do mieszkań. Interesującymi obiektami są także 

tzw. e-śmieci, czyli zużyte sprzęty elektroniczne 

posiadające w sobie elementy wykonane ze złota. 

Jeżeli stałeś się już mistrzem segregacji odpadów 

w swoim domu, może warto otworzyć własny 

punkt skupu? Kolejnym pomysłem jest produkcja 

kompostu z odpadów organicznych zbieranych  

z gospodarstw domowych, restauracji czy lokal-

nych targowisk. Proces ten wymaga specjalistycz-

nego sprzętu oraz wiedzy. Odpady przetwarzane 

są w specjalnych warunkach zazwyczaj w okre-

sie miesiąca. Gotowy produkt wykorzystywany 

jest  przez rolników decydujących się na natural-

ne, zdrowe nawożenie gruntów. Na oryginalny  

pomysł wpadł także pewien brytyjski inwestor  

– zauważył, że w Londynie corocznie produku-

je się blisko 200 tys. t odpadów pochodzących  

z wykorzystanych ziaren kawy. Zainteresowany 

produkcją biopaliw z różnych owoców i warzyw, 

postanowił stworzyć własną technologię. Z suk-

cesem skupuje odpady z londyńskich kawiarni  

i przetwarza je na biopaliwa oraz olej wykorzysty-

wany w gastronomii. Odpady są wszędzie. Wystar-

czy odrobina kreatywności i pracy, aby zmienić je 

w pieniądze. Angielskie przysłowie mówi: „Where 

there’s muck, there’s brass” – za brudnymi zawo-

dami, np. związanymi ze śmieciami, idą pieniądze. 

Rynek odzyskiwania odpadów jest w dalszym cią-

gu nienasycony, może zatem warto zastanowić się 

nad możliwościami skapitalizowania pomysłów 

związanych z twórczym wykorzystaniem zawar-

tości śmietników. Często wystarczy odrobina kre-

atywności i pracowitość, aby zamienić oryginalną 

ideę na źródło dochodu.

Justyna Koprowska

justinekoprowska@gmail.com

 

„Ciekawym trendem 
jest darowanie zu-
żytym opakowaniom 
nowego życia po-
przez proste Do-it
-yourself wykonane  
w domowym zaciszu
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ze względu na dużą konkurencyjność cenową 

oraz jakościową polskich produktów. Co gorsza, 

straty szacuje się na 500 mln EUR. Możliwe jest 

jednak wycofanie się z obietnic UE dotyczących 

wsparcia finansowego dla polskich producentów 

owoców i warzyw, ze względu na błędny sposób 

sformułowania wniosków. Chodzi tu o niepro-

porcjonalną wielkość rekompensaty złożonej 

we wnioskach na rzecz niektórych produktów  

w stosunku do wielkości produkcji na eksport 

do Rosji. Minister rolnictwa Marek Sawicki 

broni jednak polskich producentów, tłumacząc,  

iż Komisja Europejska nie wzięła pod uwagę 

faktu, że straty związane są nie tylko z wycofa-

niem produktów na eksport, ale również z rezy-

gnacją z całej sprzedaży z powodu szybko psu-

jących się produktów. Co to oznacza dla Rosji?  

Dla kondycji rosyjskiej gospodarki skutki nało-

żonego embarga są również odczuwalne. Impas 

w handlu zagranicznym spowodował wzrost cen 

oraz pędzącą inflację w Rosji. W 2013 roku wskaź-

nik cen towarów i usług konsumpcyjnych uplaso-

wał się na poziomie 6,5%, po nałożeniu embarga 

wskaźnik ten stopniowo wzrastał, aż do 15%  

w styczniu bieżącego roku. Ponadto, wysoki  

poziom inflacji spowodowany jest drastycznym 

osłabieniem rubla wynikającym z zachodnich sank-

cji. Istotą owych sankcji jest ograniczenie dostępu 

do kredytów oraz technologii dla sektora zbroje-

niowego i wydobywczego. Sankcje nałożone przez 

Unię Europejską mają również odzwierciedlenie  

w wartości PKB Rosji, które uległo zmniejszeniu. 

Co więcej, Bank Centralny w tym kraju informuje, 

iż prawdopodobnie w 2015 roku wzrost gospo-

darczy będzie zerowy. Spowolnienie koniunktury 

gospodarczej nie jest zbyt dobrą oznaką dla Rosji. 

W tej sytuacji podstawowym pytaniem 

jest to, czy faktycznie embargo nałożone przez 

władze rosyjskie było konieczne. Pędząca przez 

to inflacja, spadek kursu rubla, spadek PKB, 

ograniczony dostęp do źródeł finansowania 

nowoczesnych technologii to konsekwencje 

zakazu eksportu do Rosji oraz aneksji Krymu.  

Z drugiej strony Polska i inne kraje również 

poniosły ogromne straty finansowe w związku  

z wprowadzeniem embarga. Poniekąd jednak 

sytuacja ta otworzyła oczy polskim władzom na to,  

iż nie należy uzależniać się w znacznej mierze od 

jednego importera polskich produktów. Nałożone 

embargo (nie tylko na świeże jabłka, ale również 

na wyroby mleczarskie oraz wieprzowinę) przyczy-

niło się do ogromnych strat finansowych z tytułu 

braku rynku zbytu dla tych produktów. Sadow-

nicy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji, przez 

co zaczęli demonstrować swoją bezsilność oraz 

niezadowolenie z braku pomocy ze strony rządu. 

Ratunkiem w tej sytuacji może okazać się znale-

zienie nowych rynków zbytu dzięki m.in. kampanii 

„Made in Poland”, której podstawowym celem jest 

umocnienie wizerunku Polski jako dobrego part-

nera w transakcjach międzynarodowych, czy też 

poprzez akcję „Jedz jabłka, pij cydr”, której misją 

jest przekonanie do zdrowego trybu życia poprzez 

konsumpcję nadwyżkowego towaru, jakim jest 

jabłko. Miejmy nadzieję, iż Komisja Europejska 

nie wycofa się ostatecznie z obietnic dotyczących 

udzielenia wsparcia finansowego polskim sadow-

nikom, które pozwoli na pokrycie chociaż w czę-

ści strat wywołanych rosyjskim embargiem oraz  

na ustabilizowanie się sytuacji w kraju. 

Adrianna Boroszyńska

borszynska93@gmail.com„pędząca inflacja, spadek kur-
su rubla, spadek pkB, ogra-
niczony dostęp do źródeł 
finansowania nowoczesnych 
technologii to konsekwen-
cje zakazu eksportu do Rosji 
oraz aneksji krymu
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nej były zoptymalizowane dla wszystkich krajów 

posługujących się wspólną walutą. Dzieje się tak 

zarówno w przypadkach szoków asymetrycznych,  

jak i dobrej koniunktury, gdzie niemożliwe jest 

usatysfakcjonowanie wszelkich interesów i oczeki-

wań gospodarczych. 

Aby nie wymieniać jedynie słabości stre-

fy, należy zwrócić uwagę na możliwość „importu 

wiarygodności” na arenie międzynarodowej przez 

państwa posługujące się euro. Będąc członkiem 

tego ekskluzywnego ugrupowania, kraj ma uła-

twiony dostęp do zewnętrznego finansowania,  

co prowadzi do wzrostu gospodarczego i popra-

wy poziomu życia obywateli. Występują oczywi-

ście różne inne profity związane z członkostwem  

w strefie Euro, np: brak wahań kursowych, co za 

tym idzie eliminacja ryzyka kursowego oraz pro-

stota prowadzenia handlu międzynarodowego. 

Jednakże w miejscu największych profi-

tów dla krajów członkowskich, od razu pojawia 

się zagrożenie dla całego ugrupowania, co zwe-

ryfikowała rzeczywistość kryzysowa. Dołączanie 

do wspólnoty krajów, które chcą korzystać z już 

wypracowanej wiarygodności, aby móc się zapo-

życzać, negatywnie skutkuje na cały obszar wa-

lutowy. Dobrym, szeroko znanym i omawianym 

przykładem jest Grecja, której problemy gospo-

darcze zatrzęsły strefą euro w jej posadach. 

Wnioski wydają się być oczywiste: Unia Go-

spodarcza i Walutowa zarządzana jest zgodnie  

z zasadami politycznymi zamiast czysto ekono-

micznymi. Opracowana dla wszystkich krajów 

Unii Europejskiej waluta ma się nijak do zasad 

Optymalnego Obszaru Walutowego. Wpływa-

ją na to zbyt duże rozbieżności w cyklach ko-

niunkturalnych, polityce stóp procentowych  

lub po prostu w fazach rozwoju gospodarczego. 

Kraje, które konsekwentnie łamały reguły bu-

dżetowe i ukrywały swoje problemy z płynnością 

finansową zaburzyły stabilność strefy i spowodo-

wały, że kryzys odcisnął tak silne piętno na całej 

UGiW. Należy zastanowić się, czy budowana tak 

ogromnym wysiłkiem i nakładem pieniędzy strefa, 

która z teoretycznego punktu widzenia nie powin-

na powstać, nie jest interesem polityczno-gospo-

darczym jakiejś wąskiej grupy. Czy rzeczywiście 

ma ona za cel podźwignięcie Starego Kontynentu 

na nogi w dynamicznie rozwijającym się świecie 

emerging markets?

Michał Widawski 

michal.widawski@skninwestor.com

Niewykonalnym jest, aby de-
cyzje europejskiego Banku 
Centralnego dotyczące po-
lityki pieniężnej były zopty-
malizowane dla wszystkich 
krajów posługujących się 
wspólną walutą

WiaRygoDNoŚĆ
StRefy euRo
Strefa Euro - kolos powstały na podwali-

nach Optymalnego Obszaru Walutowego 

R. Mundella, który de facto nie nosi żad-

nych jego znamion. Wydaje się, że Euro  

w swoim obecnym kształcie i zgodnie  

z wszelkimi teoriami ekonomicznymi do-

tyczącymi unii monetarnych nie ma racji 

bytu. Czym tak naprawdę jest ten twór, któ-

ry ma na celu zrzeszenie wszystkich (poza 

opt-out) państw członkowskich UE?

W swoim założeniu Eurozone miał opie-

rać się na zarządzaniu czysto ekonomicznym, 

gdy rozważany był obszar 6 państw założyciel-

skich UE. Strefa ta skupiała się wokół marki 

niemieckiej, która w swoim czasie pełniła rolę 

głównej europejskiej waluty. Kraje, które wcho-

dziły w skład optymalnego obszaru Deutsche 

Mark, były wystarczająco zbliżone gospodarczo  

(elastyczne i otwarte), aby przeciwstawiać się szo-

kom asymetrycznym i prowadzić wspólną politykę 

monetarną. Dzięki temu można stwierdzić, że wpi-

sywały się one w kanon teorii OOW R. Mundella. 

Zatem czym tak naprawdę charakteryzu-

je się Optymalny Obszar Walutowy? Zgodnie  

z tradycyjną teorią, aby integracja monetarna była 

opłacalna, gospodarki krajów muszą być wysoce 

odporne na szoki asymetryczne lub zdolne do ich 

absorpcji. W pierwszym przypadku konieczne jest, 

aby pomiędzy rynkami występował wysoki sto-

pień korelacji. Zbieżność cykli koniunkturalnych 

zwiększa skuteczność wspólnej polityki pienięż-

nej prowadzonej w ramach optymalnego obszaru. 

Stopa inflacji musi utrzymywać się na równorzęd-

nym poziomie, aby zapobiegać rozbieżnościom  

w konkurencyjności krajów. Natomiast, aby kraje 

były zdolne do pochłaniania szoków asymetrycz-

nych, powinny być elastyczne w kwestiach płac 

i cen oraz posiadać wysoko zintegrowane rynki 

finansowe. Elastyczność pozwala na dowolną re-

gulację wynagrodzeń i wprost proporcjonalną 

zmianę cen, co sprzyja międzynarodowej konku-

rencyjności krajów i powrotowi do równowagi bi-

lansu płatniczego. 

Nadszedł rok 1999. Do życia powołany został 

sztandarowy projekt Unii Europejskiej – strefy 

euro. Pierwotnie skupiał on 11 państw i od samego 

początku budził kontrowersje dotyczące zasięgu 

terytorialnego wspólnej waluty. Ponieważ z cza-

sem strefa powiększała się o kolejne państwa brze-

gowe, eksperci zastanawiali się, jakie są granice,  

aby utrzymać „optymalność” obszaru i maksymal-

ne korzyści płynące z integracji. Dodatkowo każ-

de państwo dołączające do Unii Europejskiej zo-

bowiązywało się do przystąpienia do strefy Euro. 

Przyjmowanie kolejnych krajów niekonwergent-

nych do instytucji, która z założenia miała skupiać 

państwa względnie zunifikowane gospodarczo, 

drastycznie zwiększa problematyczność i koszty jej 

funkcjonowania. Zaburzone zostaje prowadzenie 

polityki monetarnej w sytuacjach kryzysowych. 

Niewykonalnym jest, aby decyzje Europejskiego 

Banku Centralnego dotyczące polityki pienięż-

„
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W rozwiniętych gospodarkach sumy te za-

zwyczaj zaczynają się od 1 mln USD. Tak duża roz-

bieżność przekłada się na jakość obsługi i standar-

dy oferowanych usług. Mimo, że oferta polskich 

instytucji z roku na rok jest rozszerzana, to daleko 

jej jeszcze do usług proponowanych przez ban-

ki w krajach bardziej rozwiniętych gospodarczo. 

Wysokość wnoszonego kapitału wpływa także na 

kompleksowość doradztwa. Klienci o zasobach fi-

nansowych mniejszych niż 1 mln PLN mogą liczyć 

jedynie na doraźne konsultacje, co spowodowane 

jest kosztami obsługi, które nie znajdują pokrycia 

w stosunkowo niewielkim wkładzie klienta.

Zgodnie ze światowymi standardami każdy 

klient Private Banking powinien mieć osobistego 

doradcę, który świadczy kompleksowe usługi na 

rzecz zachowania i pomnażania majątku klienta.  

Często relacja doradcy z klientem ma dość moc-

ne podłoże osobiste, oparte przede wszystkim na 

zaufaniu. Nie dziwi więc fakt, że doradcy uczestni-

czą również w życiu prywatnym swoich klientów,  

np. grając z nimi w golfa, czy towarzysząc im pod-

czas imprez kulturalnych. Polskie realia nijak mają 

się do opisanych powyżej zjawisk. Rolę osobistego 

doradcy zwykle spełniają sprzedawcy produktów, 

którzy posiadają relatywnie dużą bazę klientów,  

co znacząco utrudnia im zindywidualizowanie 

usług. Mając na uwadze przedstawione wcze-

śniej fakty należy stwierdzić, że rynek spełniają-

cy oczekiwania najbogatszych klientów w Polsce 

dopiero się tworzy. Rodzi się więc pole do zago-

spodarowania powstałej niszy i wykorzystania  

istniejącego potencjału.

Czarny koń

Naprzeciw oczekiwaniom wychodzi nowa jakość 

usług przeznaczona dla najbardziej wymagających 

klientów. Zgodnie z definicją Wealth Management 

jest dyscypliną zaawansowanego doradztwa inwe-

stycyjnego opartego na planowaniu finansowym 

i dostarczaniu specjalistycznych usług finan-

sowych. Głównym jego celem jest dostarczenie 

High Net Worth Individuals i ich rodzinom od-

powiednich usług bankowości detalicznej, takich 

jak planowanie zakupu nieruchomości, doradz-

twa podatkowego oraz zarządzania inwestycjami. 

Działania te mają na celu utrzymanie i wzrost 

bogactwa HNWI w ujęciu długoterminowym.  

Planowanie finansowe może być pomocne dla jed-

nostek, które zgromadziły bogactwo lub zaczęły  

je akumulować. Konieczna jest jednak odpo-

wiednia wielkość środków, aby Wealth Manage-

ment był procesem efektywnym. Usługi tego typu 

mogą być świadczone przez niezależnych dorad-

ców finansowych lub duże korporacje, których 

działania są zaprojektowane dla obsługi zamoż-

nych klientów indywidualnych. Polska odmia-

na takiego „bankowania” powstała w 2003 roku  

wraz z pojawieniem się usług szwajcarskiego  

UBS w postaci off-shore (pozyskani klienci są 

obsługiwani przez placówkę w Zurychu). Pierw-

szą instytucją świadczącą usługi Wealth Mana-

gement w Polsce był oddział BRE Wealth Ma-

nagement, który rozpoczął swoją działalność  

w 2007 roku. Oferta BRE Private Banking & We-

alth Management opierała się na trzech obsza-

rach: Assets Management i doradztwo inwesty-

cyjne, usługi optymalizujące kwestie podatkowe, 

optymalizacja transferów międzypokoleniowych.

Obecnie konkurencja rośnie, a na rynku 

pojawiło się więcej podmiotów oferujących tego 

rodzaju usługi. Są to między innymi: Noble Bank, 

Deutsche Bank PBC, DZ Bank, ING Bank Śląski. 

Oprócz wymienionych na polskim rynku działają 

mniejsze instytucje specjalizujące się w bankowo-

ści prywatnej, np. przedstawicielstwo luksembur-

skiego banku Banqe Privee Edmond de Rothschild 

de Europe. 

Pojawienie się pierwszych ofert Wealth Manage-

ment należy uznać za dobrą wróżbę dla rozwija-

jącego się rynku, który może szybko dorównać 

rynkom zagranicznym. Jak podaje Rzeczpospolita 

w raporcie opublikowanym w marcu 2014 roku, 

łączna wartość aktywów 500 najbogatszych Po-

laków przekroczyła 147 mld PLN i będzie dalej 

rosła, ponieważ liczba osób, które deklarują do-

chody powyżej 1 mln PLN wynosi już około 15 tys.,  

w tym w samej Warszawie ok. 3 tys. Mając na uwa-

dze rosnącą popularność rynku Private Banking, 

która rośnie o ponad 20% rocznie, fakt ten skłania 

zachodnie instytucje typu Wealt Management do 

otwierania swoich oddziałów w naszym kraju. Naj-

więcej przedstawicieli „wyższej klasy” zamieszkuje 

regiony uprzemysłowione. Zajmują się oni głównie 

działalnością przemysłową 37%, handlem 20%, 

„W polsce bardzo szyb-
ko przybywa high Net 
Worth individuals—osób 
dysponujących mająt-
kiem w wysokości mi-
nimum 1 mln euR

BANKOWOŚĆ
DLA BOGACZY
Kosmicznie drogie apartamenty, biżuteria, 

drogocenne obrazy i konie, przede wszyst-

kim mechaniczne, ale te z uszami i ogo-

nem także. Najbogatsi wiedzą, co najlepsze  

i najdroższe. Wyspecjalizowane instytu-

cje dbają o to, aby nie musieli się martwić  

debetem na koncie.

Prywatna bankowość. Usługa przeznaczona 

dla najbogatszych klientów jest stosunkowo mło-

da, jednak wielu posiadaczy doceniło już jej zale-

ty. Osoby obsługiwane przez ten segment zdecy-

dowanie wyróżniają się wielkością przekazanego  

do zarządzania majątku. Wyspecjalizowane in-

stytucje oferują im nie tylko dysponowanie  

aktywami, produkty finansowe i niefinansowe,  

ale również kompleksową obsługę i indywidualne 

podejście.

Klasyczna oferta jest już niewystarczająca 

dla tego rodzaju klientów, stąd dla tych najbar-

dziej wymagających banki proponują Wealth Ma-

nagement. Jest to pojęcie szersze, niż przeżywa-

jący obecnie intensywny rozwój Private Banking 

i uważany za usługę skupiającą się na najbardziej 

zamożnych klientach, o największym zapotrzebo-

waniu na kompleksowe zarządzanie majątkiem.  

Postrzegany jest więc jako usługa bardziej wy-

sublimowana, a Private Banking jest jedynie  

jego elementem. 

Z kolei Family Office dotyczy kompleksowej 

obsługi zamożnych rodzin, którym zależy na prze-

kazaniu „puchnącej schedy” swoim potomkom. 

Dodatkiem do wymienionych usług jest concierge, 

który skupia się głównie na realizacji celów osobi-

stych klienta, np. zdobyciu biletów na upragniony 

koncert czy kupieniu prezentu dla bliskiej osoby.

5th Avenue po polsku

Początki instytucji prywatnej bankowości w Pol-

sce sięgają roku 1993, kiedy to Bank Handlowy 

w Warszawie wyodrębnił z bankowości korpora-

cyjnej jednostki świadczące usługi dla zamożnych 

osób indywidualnych. Cztery lata później dołączył  

do niego Bank Pekao S.A., a potem inne banki kra-

jowe i filie banków zagranicznych. Jako pierwszy 

skierował swoją ofertę w całości do klientów za-

możnych Noble Bank, należący obecnie do grupy 

Getin Holding. Dlaczego niemal wszystkie liczące 

się na polskim rynku banki posiadają spersona-

lizowaną ofertę skierowaną do tych najbardziej 

wymagających klientów? W Polsce bardzo szybko 

przybywa HNWI (High Net Worth Individuals) 

- osób dysponujących majątkiem w wysokości mi-

nimum 1 mln USD. Ponadto, ich bogactwo rośnie 

w tempie znacznie szybszym aniżeli najbogatszych 

w Europie, co w niewielkim stopniu ma związek 

z dziedziczeniem, a w znacznie większym wska-

zuje na przedsiębiorczość zamożnych Polaków. 

Oczywiście dzieli nas jeszcze ogromna przepaść  

między krajami naprawdę „burżuazyjnymi”. Różni-

ca polega przede wszystkim na wysokości posiada-

nego majątku, czego konsekwencją są dużo niższe 

progi wejścia na ten rynek. W niektórych przypad-

kach „wystarczy” posiadanie kilkuset tysięcy PLN,  

aby zostać uznanym za bogacza.
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usługami 11%, działalnością deweloperską 8%,  

a także działalnością medialną 6%. Jeśli chodzi  

o strukturę społeczną to wśród najbogatszych 

wciąż dominują mężczyźni 70%, ponad 20%  

to mężczyźni wraz z rodziną, 6% kobiety z rodzi-

nami, a tylko 3% to same kobiety. Wiek również 

nie będzie dla nikogo zaskoczeniem, ponieważ na 

szczycie utrzymują się głównie 50-60-latkowie.

Decydująca prosta

Ostatni kryzys pokazał, że najbogatsi dalej będą 

pomnażali swój majątek. W okresach osłabie-

nia koniunktury z rynku „wypychane” są zazwy-

czaj małe i średnie przedsiębiorstwa. Kreuje to 

dodatkową przestrzeń do ekspansji większych  

podmiotów. W opublikowanym w 2008 roku 

przez BCG raporcie A Wealth of Opportunities 

in Turbulent Time podano, że Polska znajdowała 

się wśród 4 najszybciej rozwijających się krajów 

CEE (Central and Eastern Europe). Jak wska-

zują autorzy raportu, tylko połowa osób z grona 

HNWI korzysta z usług Wealth Management,  

co wróży polskiemu rynkowi szybki rozwój. Bio-

rąc także pod uwagę osłabienie wzrostu bogactwa  

w gospodarkach rozwiniętych na rzecz niemal 

dwucyfrowych zmian na rynkach wschodzących, 

polski sektor Wealth Management czeka świetlana 

przyszłość. Powodem takiego obrotu sytuacji może 

być skłonność zagranicznych krezusów do przebu-

dowywania swoich portfeli pod wpływem kryzysu. 

Inwestują oni częściej w bezpieczne instrumenty, 

zarabiając na spadkach instrumentów bazowych. 

Dodatkowym czynnikiem rozwoju zarządza-

nia majątkiem jest postępująca informatyzacja,  

która pozwala na inwestowanie w czasie rzeczywi-

stym na całym świecie. Wisienką na torcie byłoby 

zbudowanie szczególnej relacji z klientem zamoż-

nym. Oczekuje on kompleksowej obsługi i na-

stawia się na długoterminową relację z bankiem, 

dlatego tak istotnym aspektem jest znalezienie 

godnego zaufania doradcy.

Urszula Kaźmierczak

kazmierczak.ursula@gmail.com
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iNNoWaCyjNe teChNologie
W tRaNSpoRCie
Liczba pojazdów w miastach wzrasta. Ro-

snąca emisja zanieczyszczeń przedosta-

jących się do atmosfery oddziałuje nega-

tywnie nie tylko na środowisko naturalne,  

ale również na jakość życia społeczeństwa.

Nie ma nic gorszego, niż jazda w korkach 

w godzinach szczytu. Budowa nowych ulic, jak rów-

nież zwiększanie przepustowości już istniejących,  

nie zawsze przynoszą pożądane korzyści, przyczy-

niając się do występowania na polskich drogach 

jeszcze większej ilości pojazdów. Aby skutecznie 

zmniejszyć emisję zanieczyszczeń wydostają-

cych się z pojazdów do atmosfery, trzeba byłoby 

zmienić nawyki kierowców, którzy nie powinni 

używać samochodu jako środka transportu dla 

jednej osoby. Użytkownicy pojazdów osobowych 

powinni również unikać przejazdów na krótkich 

dystansach, szczególnie jeśli na trasie, którą chcą 

przejechać, jest dostępna komunikacja miejska. 

Niestety nawyki kierowców trudno jest zmienić, 

dlatego najkorzystniejszą opcją na zmniejszenie 

ilości spalin staje się wprowadzenie technologii, 

które będą przyjazne środowisku. Zatem najważ-

niejszym celem stanowiącym podstawę obecnych 

podejść i rozwiązań przyszłej mobilności stało się 

prowadzenie ekologicznych technologii. 

Model mobilnego społeczeństwa, które decy-

duje się na zbiorowy transport, znacznie zmniej-

sza korki. Polskie miasta zaczynają coraz mocniej 

stawiać na nowoczesny i ekologiczny transport 

publiczny. Porównując ten transport do samo-

chodów osobowych można wyróżnić jego dwie 

bardzo ważne zalety: znacznie zmniejsza poziom 

ulicznych korków, jak również jego oddziaływa-

nie na środowisko naturalne (jeden autobus pro-

dukuje zaledwie 1/5 zanieczyszczeń powietrza 

w porównaniu do transportu indywidualnego 

w przeliczeniu na pasażerokilometr). Władze 

poszczególnych miast chcą zadbać o to, aby trans-

port ten mógł być bardziej ekologiczny. Ruszyła 

przesiadka na autobusy elektryczne – to nowa 

technologia, która w Polsce zaczęła się pojawiać  

od 2014 roku. Pojazdy te mają wiele zalet, na przy-

kład cechują się niskimi kosztami eksploatacji, są 

w stanie odzyskiwać prąd w czasie hamowania, czy 

też w momencie wypadku drogowego zmniejszają 

ryzyko wybuchu. Użycie napędu elektrycznego 

obniża emisję CO2, dlatego należy traktować je 

jako przyjazne środowisku. Na warszawskich tra-

sach kursują elektryczne autobusy Solaris model 

Urbino Electric wyposażone w baterie litowo  

– jonowe, których pełne naładowanie zajmuje  

1,5 h, a jedno takie ładowanie pozwala przejechać 

około 100 km. W większości miast możemy rów-

nież spotkać autobusy o napędzie hybrydowym.  

Hamując, autobus ładuje potężne kondensatory 

mające wytrzymać wiele lat eksploatacji, które 

zasilają wszystkie urządzenia pojazdu podczas 

postoju i w trakcie ruszania z przystanku. Następ-

nie pojazd przejeżdża kilkaset metrów na czystym 

napędzie elektrycznym, po czym włącza się silnik 

wysokoprężny. Silnik Diesela zostaje także uru-

chomiony przy większej prędkości. Dalej autobus 

jedzie już tylko na dieslu, po czym hamując – 

znowu ładuje kondensatory i przełącza się na sil-

nik elektryczny. Oznacza to, że napęd hybrydowy 

jest przyjazny środowisku, ponieważ w mniej-
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szym stopniu zanieczyszcza powietrze dwutlen-

kiem węgla. Transport w dużej mierze opiera się 

na transporcie tranzytowym. Jednakże produ-

kowanie przyjaznych środowisku silników nie 

pomoże, jeśli samochody dostawcze i ciężarowe 

będą jeździć mocno przeciążone, co przekłada 

się na zwiększenie zużycia paliwa. Przeładowane 

samochody nie tylko trują środowisko, ale również 

przyczyniają się do szybszego niszczenia dróg. Jest 

to samonakręcająca się spirala, bo rozjeżdżone 

drogi powodują większe zużycie paliwa, czyli wzra-

stającą emisję CO2. Firma kurierska DPD zare-

agowała na to poprzez wdrożenie programu Total 

Zero pozwalającego na transport paczek w sposób 

nieoddziałujący na środowisko. DPD jest firmą 

logistyczną, która emituje dużą ilość dwutlenku 

węgla. Z racji tego, że podmiot przyjął program 

CSR w ramach  społecznej odpowiedzialności biz-

nesu, który zobowiązuje do ograniczenia wpływu 

działalności firmy na środowisko, musiał zare-

agować na to jak najszybciej. Dlatego od czerwca 

2013 roku DPD Polska jako pierwsza firma na 

rynku usług kurierskich zadeklarowała, że spo-

sób doręczania przez nią paczek jest neutralny 

pod względem emisji dwutlenku węgla, a Total 

Zero nie oznacza dodatkowych opłat dla klientów. 

Poprzez wdrożenie programu Total Zero, firma 

zobowiązuje się do stałego zmniejszania negatyw-

nego wpływu swojej działalności na środowisko. 

Emisja dwutlenku węgla jest regularnie mierzona 

przez całą sieć DPD od 2006 roku. Jej poziom jest 

stale redukowany dzięki możliwości korzystania  

z europejskiej sieci drogowej.

Kolejnym bardzo istotnym elementem staje 

się poprawienie ruchu drogowego w zatłoczonych 

miastach ze względu na to, że wyżej wymienione 

silniki i napędy mogą nie wystarczyć. Jednym ze 

współczesnych rozwiązań jest zastosowanie Inte-

ligentnych Systemów Transportowych (ITS). Rolą 

inteligentnych systemów sterowania, bądź zarzą-

dzania transportem jest wykorzystanie możliwości 

technologicznych oraz technik zarządzania w celu 

zwiększenia bezpieczeństwa ruchu, efektywno-

ści systemu transportowego oraz ochrony środo-

wiska naturalnego. ITS wpływa na zwiększenie 

przepustowości sieci ulic oraz poprawę polityki 

transportowej. System ten przyczynia się również 

do zmniejszenia liczby wypadków drogowych, 

czasu podróży i zużycia energii. Techniczne możli- 

wości ITS same w sobie nie stanowią rozwiąza-

nia, konieczne jest ich inteligentne zastosowanie,  

aby mogły przynieść pożądane korzyści. Zmniej-

szenie czasu postoju przed czerwonym światłem 

wpływa na ograniczenie zużycia energii pracy 

silnika na biegu jałowym – jest to możliwe,  

gdy czujniki wykryją, że w miejscu niekolizyjnych 

strumieni nie ma już zapotrzebowania na zielone  

światło. Prawidłowym rozwiązaniem jest wyświe-

tlenie światła żółtego w czasie przejazdu ostat-

niego pojazdu. Inteligentne sterowanie ruchem 

może ograniczyć zużycie energii poprzez kiero-

wanie pojazdów na trasy optymalne z punktu 

widzenia czasu przejazdu – w godzinach szczytu 

na układy obwodowe, zaś w godzinach wie-

czornych na trasy najkrótsze. Zastosowanie  

takich systemów przyczynia się do zmniejszenia 

emisji dwutlenku węgla. Sygnalizacja świetlna 

daje zróżnicowane możliwości ochrony środowi-

ska naturalnego. W tym zakresie ITS wykorzysty-

wane jest do zwiększenia przepustowości, jak rów-

nież do chronienia lokalnych ulic przed ruchem 

tranzytowym.

Transport to jeden z fundamentów gospo-

darek narodowych, a mobilność stała się istotnym 

elementem zarówno dla rynku wewnętrznego, jak 

i dla jakości życia obywateli. Nieuniknione jest 

to, że liczba pojazdów na świecie będzie wzra-

stać, ale my, odpowiedzialni za stan środowiska 

w jakim żyjemy, możemy przyczynić się do jego 

lepszej ochrony. Dlatego bardzo ważne jest, aby 

tworzyć nowe technologie w transporcie, które 

będą zapewniały komfort życia codziennego, przy 

jednoczesnym zmniejszaniu jego oddziaływania  

na środowisko.

Sylwia Belka

sylwia.belka@skninwestor.com

„ Mobilne społeczeń-
stwo, które decydu-
je się na zbiorowy 
transport, znacznie 
zmniejsza korki

goRĄCZka
 polSkiej SłuŻBy ZDRoWia
Nie ma wątpliwości, że mechanizm polskiej 

służby zdrowia jest w złej kondycji. Wyrazy 

niezadowolenia płyną zarówno ze strony 

pacjentów, jak i pracowników.

Szewc bez butów chodzi

Pomimo znacznej poprawy w stosunku do sytuacji 

sprzed kilku lat, jakość świadczonych usług nadal 

pozostawia wiele do życzenia. Misją szpitali jest 

leczenie swoich pacjentów — ale kto uleczy „scho-

rowany i podupadający na zdrowiu” system finan-

sowy jednostek medycznych? Podstawowa zasada 

ekonomii mówiąca o ograniczoności zasobów 

doskonale znajduje odwzorowanie w przypadku 

redystrybucji środków przeznaczonych na opiekę 

medyczną. Głównym źródłem dochodu szpitali 

są środki pochodzące z Narodowego Funduszu 

Zdrowia, który został powołany do życia na mocy 

ustawy z 27 sierpnia 2004 roku. W skrócie – NFZ 

jest funduszem celowym, który finansuje świad-

czenia zdrowotne oraz refunduje leki. Wszystko 

to pokryte jest z obowiązkowych składek ubezpie-

czeniowych pochodzących z portfeli pracodawców  

i pracowników. W 2014 roku na leczenie 

pacjentów w jednostkach szpitalnych Fundusz 

przeznaczył 27 231 mln PLN — kwota ta wydaje się 

być duża, jednak to prawie o 3 mld PLN mniej niż  

w roku poprzednim. Różnica jest o wiele bardziej 

„namacalna”, jeżeli policzymy ile zabiegów można 

za tę kwotę wykonać. Za tę niemałą sumę można 

zapewnić siedmiodniową opiekę dla ponad pół 

miliona małych pacjentów oddziałów onkologii. 

Wiadomo, środków brakuje, szpitale stoją pod 

pręgierzem opinii publicznej, a bez pieniędzy nie 

mają jak się bronić. W przypadku finansów szpital-

nych z powodzeniem można się pokusić o stwier-

dzenie, że popyt na kapitał nie spotyka się z podażą.  

Nie dość, że szpitalom brakuje środków finan-

sowych, to na domiar złego jednostki medyczne  

są zadłużone. W maju 2013 roku zobowiązania 

służby zdrowia przekroczyły rekordową wartość 

10,74 mld PLN. Pętla na szpitalnych funduszach 

zaciska się z roku na rok coraz bardziej, a nieter-

minowe regulowanie należności prowadzi na 

sale sądowe. Z pomocą w zachowaniu równowagi  

finansowej zmierzają firmy, które kupują szpitalne 

wierzytelności i ustalają elastyczne harmono-

gramy spłat długów, dzięki czemu jednostki mogą 

dalej leczyć swoich pacjentów.

Nieubłagana ekonomika

Szpitale mogą zapewnić godziwą opiekę dla swo-

ich podopiecznych pod warunkiem posiadania 

środków i narzędzi, a te jak wiadomo kosztują  

— i to nie mało. W trybie postępowań przetargo-

wych oferenci prześcigają się w cenach oraz jakości 

sprzętu tak, aby to właśnie ich oferta została oce-

niona jako najkorzystniejsza. Powszechnie wiado-

mo, że każdy sprzedający chciałby uzyskać zapłatę 

jak najszybciej, by móc dalej obracać środkami na 

rynku i osiągać jak największe zyski. W tym mo-

mencie pojawia się problem na linii kontrahent  

— szpital. Dostawca sprzętu medycznego musi 

mieć środki finansowe na produkcję nowych 

urządzeń. Szpitalom do leczenia niezbędne są 

te urządzenia, a z uwagi na rosnące zadłużenie  
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i małą pulę środków z NFZ ośrodki nie są w sta-

nie terminowo regulować swoich zobowiązań.  

Z pomocą nadchodzą instytucje finansowe oferu-

jące np. factoring.Jest to nowoczesne rozwiązanie, 

które pozwala na udzielenie finansowania dostaw-

cy i przejęcie przez instytucję finansującą ryzyka  

nieterminowości spłat szpitala. Dla obu stron  

jest to korzystne rozwiązanie, ponieważ zapewnia 

bezpieczeństwo finansowe i poprawę płynności 

oraz możliwości rozwoju sprzedaży, czyli wzrostu 

zysków. A co w przypadku, kiedy szpital już przed 

ogłoszeniem przetargu wie, że nie będzie w stanie 

terminowo regulować swoich zobowiązań?

Światło w tunelu

Duże sprzęty diagnostyki obrazowej mogą koszto-

wać nawet 5 mln PLN. Szpitale nie mogą korzystać 

z dofinansowania unijnego, więc taki jednorazo-

wy wydatek jest ogromnym nadwyrężeniem bu-

dżetu. Rozwiązaniem może być płatność ratalna. 

Jednakże dostawcy rzadko kiedy chcą korzystać 

z takiego rozwiązania, ponieważ wtedy ich środki  

są zamrożone często nawet na 10 lat. Warto w ta-

kim przypadku zwrócić się do instytucji finansują-

cej o „medyczne zakupy”. Ryzyko nieterminowych 

spłat przejmuje finansujący, natomiast konto do-

stawcy zasila pełna kwota, na jaką wycenił sprzęt. 

Obecnie coraz częściej zamawiający korzystają  

z takiej formy płatności. Oczywiste jest, że w za-

mian za elastyczny harmonogram spłat szpita-

le muszą zapłacić prowizję, ale dzięki takiemu 

mechanizmowi mogą mieć nowoczesny i w peł-

ni wydajny sprzęt. Rynek służby zdrowia jest 

ogromny, zatem warto pochylić się nad nim chwi-

lę i ocenić mechanizmy, które na nim działają.  

Administracja szpitalna jest „odporna” na wszel-

kie innowacje, jednak sytuacja pokazuje, że nie 

takie finansowanie straszne jak je malują.

Cena zdrowia

W ciągu ostatnich trzech lat udział finansowania 

dłużnego w całym rynku nie jest duży, jednakże 

jego przyrost zauważalny. Co więcej, stosunek 

zakupów gotówkowych do zakupów z finansowa-

niem się zmniejsza. Szpitale wyraźnie otwierają 

się na innowacyjne metody uzupełniania swoich 

zapasów – nie tylko poprzez finansowanie ra-

talne, ale także pożyczki czy leasingi. Analizując 

polski system służby zdrowia, można pokusić się 

o stwierdzenie, że cierpi na niewydolność finanso-

wą i nadciśnienie zadłużenia. Ludzkie zdrowie jest 

bezcenne, ale mechanizmy pomagające to zdrowie 

utrzymać już nie…

Anna Żurawska

anna.zurawska@skninwestor.com

„ oczywiste jest, że w za-
mian za elastyczny har-
monogram spłat szpitale 
muszą zapłacić prowizję, 
ale dzięki takiemu me-
chanizmowi mogą mieć 
nowoczesny i w pełni wy-
dajny sprzęt

plN

plN

plN



32 33

QataR — Małe paŃStWo
Wielka MaRka
Jeden z mniejszych krajów w Azji. Jego 

powierzchnia obejmuje 11 437 km2, 

czyli nieco mniej niż województwo 

świętokrzyskie. Pustynny kraj o klima-

cie zwrotnikowym wybitnie suchym,  

w którym islam ma istotny wpływ na 

politykę państwa. Niech jednak nikogo 

nie zwiodą pozory. Słynny i popularny 

Katar jest dziś jednym z najbardziej spek-

takularnych przykładów wśród mikro-

państw na skuteczne zbudowanie silnej  

i rozpoznawalnej marki we współczesnym,  

globalnym świecie.

Terytoria będące dziś w obrębie granic 

Kataru od zarania dziejów pozbawione były obsza-

rów o dogodnych warunkach naturalnych dla roz-

woju hodowli i rolnictwa, jak również dostępu do 

źródeł wody pitnej. To losy koczowników poszu-

kujących żywności oraz poławiaczy pereł zamiesz-

kujących wschodnią część Półwyspu Arabskiego. 

Za ojca narodu uważany jest szejk Jassami 

Bin Mohammed Al-Thani, który jako lider ple-

mion zamieszkujących obecne tereny Kataru  

18 grudnia 1878 roku (tę datę Katarczycy przyjęli 

za początek powstania ich państwa i ustanowili 

święto narodowe ku upamiętnieniu tego wyda-

rzenia) został wicegubernatorem w administracji 

osmańskiej sprawującej władzę nad ziemiami dzi-

siejszego Kataru. Doszło wówczas do zjednoczenia 

plemion arabskich, które uznały nowego lidera,  

co zaowocowało wykształceniem się poczucia toż-

samości narodowej.

W wyniku I wojny światowej osłabieni Turcy 

zostali wyparci z Półwyspu Arabskiego, a tereny 

obecnego Kataru opuścili ostatecznie w 1915 roku.

Rok później Katar stał się formalnie brytyjskim 

protektoratem (w dużym uproszczeniu polegało 

to na zaniechaniu własnej polityki zagranicznej  

w zamian za zapewnienie bezpieczeństwa przez 

Brytyjczyków). Na prawdziwą niepodległość Katar 

musiał jednak poczekać jeszcze ponad pół wieku - 

do 1971 roku.

Fundamentem gospodarczego rozwoju 

kraju były eksploatowane od lat 30. XX w. złoża 

ropy naftowej, ale dopiero odkryte w latach  

70. XX w. pole gazowe North Field dało nowy 

impuls do dynamicznej przemiany kraju. Począt-

kowo nie zdawano sobie sprawy ze znaczenia tego 

odkrycia. Upłynęło jeszcze ponad 10 lat, kiedy 

dodatkowe odwierty uzmysłowiły Katarczykom, 

że są w posiadaniu największego złoża gazu ziem-

nego na świecie, którego pokłady szacowane są na  

18 bln m3, co stanowi około 20% światowych zaso-

bów. Zarządzanie, koordynacja i rozwój całego  

sektora petrochemicznego odbywa się dziś za 

pośrednictwem narodowej korporacji Qatar 

Petroleum. W 2013 roku Katar uznawany był za  

najbogatsze państwo świata z PKB per capita 

wynoszącym 145 894 USD. 

Nowe otwarcie w historii Kataru nastą-

piło w 1995 roku. Wtedy to do władzy w wyniku  

tzw. „przewrotu pałacowego” doszedł szejk 

Hamad bin Chalifa Al Thani (obecnie władzę 

sprawuje jego 34—letni syn Tamim bin Hamad Al 

Thani). To w chwili objęcia władzy przez nowego 

emira zaczyna się proces żmudnego budowania 

nowego wizerunku Kataru. Hamad Al — Thani był 

dobrze wykształconym władcą (ukończył Królew-

ską Akademię Wojskową w Sandhurst w Wielkiej 

Brytanii) o szerokich horyzontach. Przeprowadził 

wiele reform częściowo demokratyzujących Katar 

oraz przyczynił się do równouprawnienia kobiet 

(jednak do pełnego ustanowienia praw, szczegól-

nie w sferze kulturowej, jeszcze daleka droga), co  

w warunkach państw Półwyspu Arabskiego pozo-

staje ewenementem. Z jego inicjatywy powstała 

wzorowana na amerykańskiej stacji CNN najbar-

dziej popularna i opiniotwórcza telewizja świata 

arabskiego Al-Dżazira. W ciągu ostatnich lat 

Katarczycy sprawili, że ich kraj stał się jednym  

z najbardziej znanych i poważnych państw Zatoki 

Perskiej. Pomijając olbrzymie zasoby gazu, nastą-

piło to m.in. w wyniku wielu inicjatyw politycz-

nych, a także działań wizerunkowych mających 

na celu umieszczenie na trwałe Kataru pośród 

niepodległych państw świata. Należy mieć świado-

mość, że dopiero w 2001 roku zakończył się spór 

graniczny pomiędzy Katarem, a Arabią Saudyj-

ską — państwem o nieporównywalnie większym 

potencjale ludnościowym (26 mln Saudyjczyków 

vs. 270 tys. rdzennych Katarczyków). W tym 

samym roku Międzynarodowy Trybunał Sprawie-

dliwości zakończył spór terytorialny z Bahrajnem.

Jedna z metod budowania pozytywnego 

wizerunku Kataru to organizowanie na swoim 

terytorium kongresów i debat o zasięgu glo-

balnym. Do najważniejszych z nich należy zali-

czyć: Forum na rzecz Demokracji, Rozwoju  

i Wolnego Handlu (Doha Development Round), 

VI konferencję Gas Exporting Countries, szczyt 

Rady Współpracy Państw Zatoki czy XX Światowy 

Kongres Naftowy (World Petroleum Congress). 

Co więcej, Katar jest jednym z nielicznych kra-

jów arabskich angażujących się w kwestię szerze-

nia zasad tolerancji religijnej czego wyrazem jest 

organizacja od 2003 roku konferencji poświę-

conych dialogowi religijnemu. W stolicy kraju 

wybudowany został nawet chrześcijański kościół 

zaprojektowany na ok. 5 tys. wiernych. Świątynia 

powstała na terenie ofiarowanym przez emira i jest 

oficjalnie akceptowana przez władze.

Drugim filarem w budowaniu marki jest 

sport. Instrument ten Katarczycy wykorzystują  

w sposób wręcz modelowy. Od wielu lat władze 

Kataru zabiegają o organizowanie imprez spor-

towych o ponadregionalnym znaczeniu. Uko-

ronowaniem tych starań jest przyznanie Kata-

rowi przez FIFA organizacji Mistrzostw Świata  

w piłce nożnej w 2022 roku. Nie będzie to pierw-

sza impreza sportowa o znaczeniu światowym  

na terytorium Kataru.

W 2006 roku Katar był organizatorem  

XV Igrzysk Azjatyckich, a w styczniu 2015 roku 

w stolicy kraju odbyły się Mistrzostwa Świata  

w piłce ręcznej. Natomiast na 2016 rok planowane 

są Mistrzostwa Świata w kolarstwie szosowym. 

Przy okazji odbywających się niedawno rozgrywek 

szczypiornistów mieliśmy okazję zaobserwować 

jak Katar, przyznając obywatelstwo sportowcom  

z całego świata, potrafi budować silne zespoły 

sportowe, które osiągają ponadprzeciętne wyniki 

w rywalizacji międzynarodowej.

Niezwykle często stosowana jest także prak-

tyka nadawania obywatelstwa Kataru sportowcom 

reprezentującym wysoki poziom w dyscyplinach 

indywidualnych. Przed laty ofertę reprezentowania 

barw Kataru odrzucił polski pływak mistrz Europy 

i Uniwersjady — Bartosz Kizierowski, dostał ją 

również pochodzący z Łodzi reprezentant Polski 

w Pucharze Davisa — Jerzy Janowicz. Oczywistym 

jest, że wiążą się z tym poważne gratyfikacje finan-

sowe. Wedle spekulacji gospodarze tegorocznego 

mundialu za reprezentowanie Kataru płacili spor-

towcom nawet 600 tys. EUR. Wielu ulega poku-

sie i przyjmuje propozycje Katarczyków, nara-

żając się przy okazji na krytykę kibiców w swym 

rodzinnym kraju, jak chociażby bardzo popularny 

w Bośni Danijel Sarić — bramkarz szczypiorni-

stów, który w tych mistrzostwach występował  

w katarskiej reprezentacji.

W 2011 roku po wielu latach starań udało się 

skłonić sławną Barcelonę, aby umieściła na swo-

ich koszulkach logo Qatar Foundation. Ocenia się,  

że w wyniku tego posunięcia na konto klubu wpły-

nęło ok. 170 mln EUR. Umowa zawierała klau-

zulę, iż po upływie dwóch lat może pojawić się 

kolejne logo wskazane przez Katarczyków. I tak od  

2013 roku na koszulkach FC Barcelona widnieje 

„ katarczycy sprawili, że ich 
kraj stał się jednym z naj-
bardziej znanych i poważa-
nych państw Zatoki perskiej
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emblemat Qatar Airways. Ta świadoma i przemy-

ślana strategia powoduje, że nazwa Qatar zwią-

zana z kolejnymi firmami lub fundacjami utrwala 

się w umysłach ludzi i ma na celu utrwalenie pozy-

tywnych konotacji.

Równie spektakularnym posunięciem był 

zakup przez Qatar Sports Investments francu-

skiego zespołu piłkarskiego Paris Saint Ger-

main. Nie bez znaczenia był fakt, że jest to jeden 

z najbardziej popularnych piłkarskich klubów  

we Francji. Zespół od pewnego czasu przeżywał 

kłopoty. Katarczycy rozwiązali je dzięki zainwesto-

waniu milionów euro w sprowadzenie do drużyny 

piłkarskich gwiazd takich jak David Beckham czy 

Zlatan Ibrahimovic. Klub zaczął ponownie odno-

sić sukcesy, a Francuzi mają świadomość komu 

zawdzięczają te osiągnięcia.

Między innymi dzięki takim posunięciom 

i skoordynowanym działaniom wizerunkowym 

Katar co jakiś czas skupia na sobie uwagę całego 

świata. Działania te są niezwykle skuteczne, czego 

najwymowniejszym przykładem niech będzie 

informacja, że według firmy Google w styczniu  

2015 roku najczęściej wpisywanym hasłem  

w wyszukiwarkę tej firmy w Polsce była nazwa 

państwa Katar. Czy potrzeba bardziej wiarygod-

nej informacji dla potwierdzenia tezy zawartej  

w tytule?

Weronika Michalak

weronika.michalak@skninwestor.com
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fRaNCuSka SZkoła
peSyMiStyCZNyCh kaRykatuR
Francja, rok 2022. W kraju trwają wybory 

prezydenckie. W drugiej turze głosowa-

nia niespodziewanie zabraknie dwóch 

najpopularniejszych kandydatów, od lat 

okupujących przeciwległe bieguny sceny  

politycznej.

Dla społeczeństwa to wstrząs, ale musi 

wybrać między populistyczną ideologią Frontu 

Narodowego, a rzekomo umiarkowaną ortodoksją 

Wspólnoty Muzułmańskiej, nowego ugrupowania 

prowadzonego przez charyzmatycznego Moham-

meda Ben Abbesa. Strategia wyboru mniejszego 

zła obrana przez wyborców i niechęć większości  

z nich do Marine Le Pen, liderki populistów, skut-

kuje elekcją jej konkurenta. 

Dotychczasowa rzeczywistość Francji defor-

muje się w niedługim czasie po objęciu urzędu 

przez muzułmanina — najbardziej barwną meta-

morfozę przechodzi Paryż, gdzie Uniwersytet 

zostaje przemianowany na Islamistyczną Sorbonę, 

a bogaci inwestorzy z krajów arabskich pakują 

miliony dolarów w luksusowe apartamenty nad 

lewym brzegiem Sekwany. Legalna staje się poli-

gamia, zakaz zakrywania twarzy przez kobiety 

w miejscach publicznych zostaje zniesiony,  

a na poziomie geopolitycznym przygotowywany 

jest projekt połączenia Europy z muzułmańskimi 

państwami śródziemnomorskimi.  

Walkower

Oto wizja stanowiąca oś fabularną najnowszej 

książki Michela Houellebecqa, której oryginalny 

tytuł to „Soumission” (pol. poddanie). Pozycja nie 

została jeszcze przetłumaczona z francuskiego na 

inne języki, ale w kwestii interpretacji tytułu autor 

zdaje się pozostawiać czytelnikowi niewiele miej-

sca. „Uległość” lub „Poddanie się” bezpośrednio 

sugeruje stan walki w jakim znalazło się jego zda-

niem francuskie społeczeństwo. Mowa właściwie 

o jego części, tej znacznie większej, nękanej rze-

komo na płaszczyźnie kulturowej przez coraz bar-

dziej zachłanną w postulowaniu swojej odrębności 

mniejszość muzułmańską. 

Nieprzypadkowo posłużyłem się mia-

rami proporcji opisując problem przedstawiony  

w książce, w końcu cała reakcja zachodzi w pro-

bówce zwanej demokracją, a więc zdaniem wielu 

— w najlepszych warunkach do wytrącania licz-

nych niesprawiedliwości ze społecznej substan-

cji. Paraboliczna, ale ostra krytyka dominują-

cego w Europie systemu politycznego wpisuje się  

w modny ostatnio wśród tutejszych intelektuali-

stów dyskurs o kryzysie wiary w demokrację libe-

ralną jako wartość. 

Houllebecq, który rozpoznawalność zdo-

był za sprawą specyficznego pesymizmu, od lat 

pozostaje konsekwentny w swoich poglądach. Już 

ponad dekadę temu wyrażał obawę przed zjawi-

skiem napływu ludności wyznającej wiarę proroka 

do Francji (i nie przebierał w słowach nazywając 

Islam „najgłupszą z religii”, czym naraził się natu-

ralnie muzułmańskim środowiskom). 

Jedyne, na co pisarz tym razem nie będzie 

mógł narzekać, to rozgłos, jaki zdobyła premiera 
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noweli — los bowiem chciał, że przypadła ona na 

dzień tragicznych wydarzeń w redakcji tygodnika 

Charlie Hebdo, otwierających serię zamachów ter-

rorystycznych w Paryżu. Cynik nazwałby ten zbieg 

okoliczności perfekcyjnym marketingiem.

Fatalny początek nowego roku

W ataku na siedzibę gazety zginęło dwanaście 

osób, w tym redaktorzy i rysownicy, których 

humorystyczne publikacje od dawna już wzbu-

dzały oburzenie w świecie symboli wszystkich 

możliwych wyznań. Niektóre źródła podają,  

że z powodu problemów finansowych twórcy 

starali się być podwójnie kontrowersyjni, tak,  

by przyciągnąć uwagę czytelników i zwiększyć 

sprzedaż gazety. Większości z nich przyszło zapła-

cić najwyższą cenę za obranie tej strategii. Oficjal-

nie czarę goryczy przelało zamieszczenie karyka-

turalnego wizerunku Mahometa; sam proceder 

ilustrowania proroka jest niedopuszczalny dla 

gorliwych muzułmanów, a ukazywanie jego osoby 

w konwencji komiksowej to dla nich bluźniercze 

obrazoburstwo. 

Następnie dni przyniosły kolejne ofiary — na 

przedmieściach Paryża zginęła młoda policjantka, 

zastrzelona przez nieznanego sprawcę, który 

zabarykadował się później wraz z zakładnikami 

w koszernym supermarkecie w dziewiątej dziel-

nicy. Czterech z nich nie dożyło momentu odbicia 

obiektu w policyjnym szturmie. 

Te tragiczne wydarzenia wprawiły w osłu-

pienie całość francuskiego społeczeństwa, bez 

względu na jego strukturę przy uwzględnieniu reli-

gii jako kryterium podziału. Przeważająca więk-

szość zwykłych obywateli Francji wyznających 

Islam potępiła czyn jakiego dopuścili się bracia 

Kouachi, kaci redakcji Charlie Hebdo. Religijny 

ekstremizm to problem pozornie dotyczący nie-

wielkiego odsetka pięciomilionowej mniejszości 

islamskiej w kraju, jednak jak pokazał ten trwa-

jący 50 godzin kryzys, jest on wciąż zagrożeniem 

o masowym zasięgu. 

W ostatnim czasie w Europie i na świecie 

problem symptomatycznie się uwypuklał. Mało 

powiedzieć o obywatelach Francji (ale także Wiel-

kiej Brytanii czy Niemiec), kuszonych, nierzadko 

z powodzeniem, przez obietnice Państwa Islam-

skiego, jakoby jedyną namacalną chwałę mogła 

przynieść walka po stronie terrorystów na Bli-

skim Wschodzie. Chociaż skala tego typu “wyjaz-

dów” jest minimalna, to krew w żyłach mrozi 

perspektywa powrotu do społeczeństw cywilizacji 

zachodniej jednostek światopoglądowo przepro-

gramowanych i zaprawionych w dżihadystycznym 

boju. Następnie dorzucić należy kolejne elementy 

łatwoprzyswajalnego dla przeciętnego obserwa-

tora obrazka — wydarzenia z miesięcy poprze-

dzających paryską falę terroru, między innymi 

majową strzelaninę przed muzeum żydowskim  

w Brukseli, czy pojedyncze akty agresji w odległej 

Kanadzie i Australii pod koniec 2014 roku. 

Chociaż nie da się znaleźć realnego powią-

zania między tymi przypadkami, to masowemu 

odbiorcy zazwyczaj wystarczy obecność islamu  

w tle, aby uwierzyć, że to on jest motorem napę-

dzającym zbrodnie. 

Wszechobecna debata

To jak problem braku integracji muzułmańskich 

imigrantów z ludnością krajów rozwiniętych  

w Europie jest łączony w sposób bezpośredni  

z religijnym ekstremizmem i terrorem najlepiej 

pokazuje sformowanie się prężnego ruchu anty

-imigranckiego i anty-muzułamańskiego Pegida 

w Niemczech. To naturalna i zrozumiała reakcja 

środowisk narodowych i populistycznych, wyko-

rzystujących idealną okazję do przetestowania  

w praktyce swoich radykalnych poglądów. Para-

doks polega jedynie na tym, że jej kolebka i epi-

centrum działalności (opierającej się głównie na 

organizowaniu protestów) przypada na Saksonię, 

land będący domem najmniejszej ilości islamskich 

imigrantów w skali państwa. 

Nierzadko można ulec wrażeniu, że śro-

dek ciężkości debaty znajduje się w niewłaści-

wym miejscu. Od lat rzeczywistymi czynnikami 

hamującymi proces integracji jest hermetyczność 

rynku pracy, generująca coraz większe bezrobo-

cie i powiększająca materialne nierówności. Nie-

wygodnym tematem jest też brak powszechnego 

dostępu do edukacji. W społecznej dyskusji strony 

tracą jednak więcej energii na przepełnione emo-

cjami przeciąganie ideologicznej liny, niż na docie-

kanie realnych rozwiązań tych problemów. 

We Francji najbardziej jaskrawym przykła-

dem prowadzenia otwartej walki z mniejszościami 

religijnymi i etnicznymi (ale też ze wszelką inno-

ścią) jest działalność Frontu Narodowego i jego 

„ ...francja nie jest jed-
nak wolna od ściera-
nia się odmiennych 
spojrzeń na skutki 
globalizacji

liderki Marine Le Pen, która, w przeciwieństwie 

do swojego islamskiego konkurenta o fotel prezy-

denta w „Soumission”, istnieje naprawdę, i pręż-

nie realizuje swoją politykę. Nad Sekwaną pro-

blem imigracji od lat angażuje opinię publiczną, 

ale i kulturę — jesienią szerokim echem odbiła się 

tam premiera filmu „Samba”, ukazującego trudy 

imigrantów chcących osiedlić się we Francji, rów-

nież tych nielegalnych, skupiając się bardziej na 

ludzkim i prawnym poziomie problematyki niż na 

zawiłościach światopoglądowych.

Anarchia?

Prawdziwą esencją katastroficznych wizji, do snu-

cia których francuzi prawdopodobnie przywykli, 

połykając przez lata kolejne porcje lęku serwowa-

nego im przez media, stanowi inicjatywa popular-

nego kanału telewizyjnego France 4. 

„Anarchy” (pol. Anarchia) to projekt anga-

żujący telewidzów i internautów w tworzenie, 

wspólnymi siłami, symulacji dalszych losów ich 

kraju, przy założeniu, że punktem startowym jest 

wyjście ze strefy euro i powrót do autonomicznej 

polityki monetarnej. Przedsięwzięcie zaplanowano 

na niecałe dwa miesiące, jednak już w pierwszych 

dniach kreatywni francuzi opisali rychły rozpad 

całego systemu społecznego, zanik państwowo-

ści, a pod koniec trwania fikcyjnej akcji uśmiercili 

nawet własnego prezydenta. 

Niewesołe refleksje

Jako osoba, która spędziła ostatni semestr studiów 

w Paryżu, ze zdwojoną siłą uderzyły mnie wieści 

o zamachach terrorystycznych w tym mieście.  

Po pierwsze ze względu na osobiste przywiązanie 

do miejsc, w których rozegrał się dramat (redak-

cja Charlie Hebdo mieści się nieopodal modnego 

ostatnio wśród studentów miejsca imprez — Ober-

kampf, a sam plac Republiki, na którym groma-

dzili się protestujący wobec agresji paryżanie, 

często wyznaczał mi orientacyjny punkt tej części 

miasta). 

Po drugie, zakrzywił się zakodowany przeze 

mnie obraz codziennego życia w gościnnym 

Paryżu, w społeczeństwie od lat przyzwyczajanym 

do całej palety inności, z pewnością o wiele bar-

dziej tolerancyjnym niż polskie. Na poziomie pań-

stwowej debaty Francja nie uwolniła się jednak 

od zderzeń ambiwalentnych poglądów na skutki 

globalizacji. 

Warto pamiętać o tym, że rzeczywistość nie 

jest czarno—biała. Za francuskim pesymizmem 

oraz tendencją do mieszania wątków problemu 

generalnej imigracji i religijnego ekstremizmu stoi 

na pewno w sporym stopniu zwyczajna ignorancja. 

Świetnie ukazuje to badanie opublikowane nie-

dawno w The Economist, które uwypukla roz-

bieżność między faktycznymi liczbami a percepcją 

mieszkańców zachodu Europy. 

Ankietowani we Francji, Wielkiej Brytanii  

i Belgii przeszacowali procentowy udział mniej-

szości muzułmańskiej we własnym społeczeństwie 

ponad czterokrotnie. Trochę dokładniejsi byli jak 

zwykle pragmatyczni Niemcy, obliczając tę wiel-

kość średnio na 19 procent, a więc myląc się „zale-

dwie” trzykrotnie. 

Katastrofizm europejskich twórców kultury 

i obserwatorów życia społecznego jest uzasad-

niony. Terror dał się we znaki na starym konty-

nencie w chwili gdy u jego bram, w Donbasie, 

toczy się już od roku regularna wojna między 

Ukraińską armią a „hybrydowymi” siłami Rosji  

i separatystów. Coraz częściej mianem wojen 

określa się także walki jakie mają miejsce na nie-

stabilnym Południu, sugerując, że ich konsekwen-

cje mogą być nawet groźniejsze w skutkach dla 

przeciętnego obywatela Europy. Zagrożeni mają 

prawo się czuć Francuzi, którzy do perfekcji zdali 

się już opanować wymyślanie kolejnych, co raz to 

bardziej posępnych prognoz dla swojej ojczyzny.  

Z czarnym humorem i faktycznym brakiem happy 

end’u u Houellbeqa kontrastuje jednak wiado-

mość jaką zamieścili ocaleni z redakcji Charlie 

Hebdo autorzy na okładce pierwszego numeru 

gazety wydanego po zamachach. 

„Tout est pardonne” — (pol. „wszystko jest 

wybaczone”) — chociaż nawet w tej kwestii nie ma 

we Francji jedności.

Jakub Anusik

jmanusik@gmail.com
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haNDel
DoBRaMi lukSuSoWyMi
Czym jest luksus? Samo słowo pochodzi  

z łaciny i oznacza przepych, zbytek. Dobra 

luksusowe to zazwyczaj bardzo drogie pro-

dukty i usługi, które są zbędne do egzysten-

cji. Ich, wydaje się, najważniejszą cechą jest 

to, że przez swoją elitarność i wyjątkowość 

świadczą o wysokim statusie materialnym, 

a przez to o prestiżu właściciela. 

Popyt na takie dobra (a więc i podaż) towarzyszy 

ludziom od bardzo dawna – razem z chciwością  

i chęcią wyróżnienia się na tle mas. Rynek produk-

tów często określanych mianem snobistycznych 

rządzi się swoimi, odmiennymi prawami. 

Wyjściową cechą produktu luksusowego 

musi być jego wysoka jakość. Bez względu na bran-

żę z jakiej się wywodzi, powinien być doskonały  

– piękny, niezawodny, bezawaryjny. Wysoka ja-

kość jest cechą charakteryzującą prawie wszystkie 

dobra tej kategorii. Mimo że to ona jest najbar-

dziej racjonalną i zdroworozsądkową przyczyną 

przepłacania za produkt nawet kilkadziesiąt razy,  

to wcale nie nią kierują się zamożni klienci salo-

nów z centrów miast takich jak Paryż, Mediolan 

czy ze słynnej 5th Avenue. To czego szukają „wyż-

sze sfery” to możliwość wyróżnienia się, zabłyśnię-

cia na tle równie bogatych znajomych – dlatego 

najważniejszymi cechami produktu luksusowego 

muszą być jego elitarność i bardzo wysoka cena.

Limitowane edycje, wersje kolekcjonerskie 

i specjalne, rzadkie materiały, to miód na serca 

bogaczy. Najlepiej by produkt powstał w kilku, 

kilkunastu egzemplarzach i był dostępny dla bar-

dzo wąskiego grona przez krótki czas. Najlepszym 

przykładem może być znana firma Lamborghi-

ni produkująca luksusowe supersamochody  

– limitowane 3 sztuki modelu Veneno czy Reven-

ton (wyprodukowano 20 sztuk) sprzedały się na 

pniu, zaraz po premierze. Według podawanych 

często nieoficjalnych informacji większość eg-

zemplarzy rezerwowana jest jeszcze przed pre-

mierą auta. Kupcy znaleźli się nawet na limito-

wany do 31 sztuk model Ferrari FXX – jego cena,  

1,5 mln EUR, nie byłaby niczym dziwnym w świe-

cie luksusu, gdyby nie to, że samochodu nie moż-

na zabrać do domu po zakupie. Zajmuje się nim  

i trzyma Ferreri, a właściciel może nim jeździć tylko 

na torach wyścigowych po uzgodnieniu tego z fir-

mą. Z taką chęcią bycia „superelitarnym” wiąże się 

pewne zjawisko ekonomiczne – efekt snobizmu.  

Polega on na tym, że bardzo zamożni konsumenci 

nie chcą kupować dóbr ogólnodostępnych. Teorię 

potwierdza wspomniany wyżej duży popyt na pro-

dukty limitowane. 

Materiały użyte do produkcji powinny rów-

nież wyróżniać się na tle konkurencji. Złoto, sre-

bro i diamenty przestają powoli robić tak duże 

wrażenie na najbogatszych, jeśli chodzi o biżuterię 

i ozdoby. Nie mam tu na myśli tego, że rezygnuje 

się z produkcji ozdób z tych materiałów, bo złoto  

i diamenty nigdy nie wyjdą z mody. Jednak pro-

ducenci z segmentu biżuterii luksusowej starają 

się przyciągnąć uwagę również innymi, ciekawymi 

materiałami. Za tarczę zegarkową z fragmentem 

meteorytu płaci się w czasomierzu Louis Moinet 
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bagatela 4 600 000 USD. Tańszy, ale również 

unikatowy jest zegarek Romain Jerome, w części 

wykonany z blachy pochodzącej z wraku Titanica.

Kolejnym ważnym aspektem jest cena. Na-

leży zauważyć, że to właśnie przy dobrach luksu-

sowych obserwować możemy ekonomiczne zja-

wisko nazwane paradoksem Veblena. Polega ono 

na tym, że w gronie najbogatszych popyt na dobra 

luksusowe wzrasta wraz z ceną tych dóbr. Ten fakt 

może być trudny do zrozumienia dla nas, zwykłych 

zjadaczy chleba, dla których często to właśnie za 

wysoka cena jest jedyną przeszkodą w nabyciu 

przedmiotu czy usługi. Bogaci pragną natomiast 

być utożsamiani z wąskim gronem najzamożniej-

szych, dla których pieniądze nie grają żadnej roli 

– interesują się więc wyłącznie produktami naj-

droższymi, a wydając bajońskie sumy, manifestują 

swój status materialny. 

Z punktu widzenia sprzedawcy i producen-

ta milionerzy są zupełnie inną kategorią klienta. 

Również relacje z samą marką czy sklepem znacz-

nie różnią się od tych przeciętnych. Trzeba pamię-

tać, że w branży handlu dobrami luksusowymi 

liczy się każdy klient – przecież podczas jednorazo-

wych zakupów zostawia on często kwotę zbliżoną  

np. do rocznych wydatków na ubrania w prze-

ciętnej rodzinie. Bardzo ważne jest budowanie 

relacji i pielęgnowanie przywiązania do sklepu 

czy marki. Klienci luksusowych butików podczas 

zakupów goszczeni są najlepszymi alkoholami,  

a przy wybieraniu np. ubrań pomaga im sztab spe-

cjalistów. Często butik zamyka się dla innych, tak 

aby postronni nie przeszkodzili w zakupach. Ob-

sługę klienta powierza się znawcom w swojej bran-

ży, potrafiącym odpowiedzieć na każde pytanie,  

tak aby nie dopuścić do zostawienia klienta  

z wątpliwościami. Coraz częściej powstają też 

luksusowe kluby zakładane przez sklepy czy bu-

tiki  — nawiązuje to do wspomnianej potrzeby 

przebywania w elitarnym gronie, a może zo-

stać wykorzystane do informowania klientów  

o nowych kolekcjach. 

Jak można zauważyć obrót dobrami luksu-

sowymi różni się od handlu „towarem dla mas”.  

Jest to na pewno trudna i bardziej absorbują-

ca sztuka, ale ma swoje zalety. Mówi się, że tego 

szczególnego segmentu gospodarki nie dotyka-

ją kryzysy. Na dowód można przytoczyć fakt, 

że firma Rolls Royce, produkująca jedne z naj-

bardziej luksusowych aut na świecie, sprzedała  

w 2012 roku najwięcej samochodów w 106-letniej 

(wtedy) historii marki. Rynek dóbr luksusowych 

stale się rozwija i nieustannie pnie w górę, bez żad-

nych przestojów. Na skutek rozwoju Polski także  

w naszym kraju bardzo szybko rosną słupki śred-

nich wydatków na dobra „premium”. Z roku  

na rok powiększa się liczba elitarnych butików  

i rejestracji luksusowych samochodów. Ludzie  

w naszym, rozwijającym się kraju już teraz  

w różny sposób wyrażają chęci posiadania dóbr  

z wyższej półki. Widać to po cieszących się ol-

brzymią popularnością centrach outletowych 

prestiżowych marek oferujących niższe od stan-

dardowych ceny. Innym sygnałem popytu na 

luksus jest pojawienie się możliwości płatności 

ratalnej w internetowych sklepach z bardzo drogi-

mi zegarkami czy akcesoriami. Torebkę Valentino  

w cenie około 4 500 PLN można mieć już za  

149 PLN miesięcznie w 36 ratach. Dzięki tej moż-

liwości nabycie produktu kosztującego więcej 

niż wynosi średnia krajowa pensja nie stanowi  

aż takiego obciążenia domowego budżetu. Warto 

tutaj przytoczyć ciekawą opinię jaką odszukałem 

w Internecie: Przecież skoro chce się zamanifesto-

wać swój status materialny czy społeczny, to czy 

nie powinno się go najpierw osiągnąć? 

Uważa się, że do 2016 roku 1% ludzkości bę-

dzie dysponował ponad połową całego bogactwa 

na Ziemi. Może więc warto zainteresować się han-

dlem dobrami luksusowymi w kontekście swojej 

przyszłości?

Borys Ornowski

borys.ornowski@skninwestor.com

„ ... model ferrari fXX – jego 
cena, 1,5 mln euR, nie byłaby 
niczym dziwnym w świecie 
luksusu, gdyby nie to, że sa-
mochodu nie można zabrać 
do domu po zakupie

RiSk, uNCeRtaiNty
aND gaMBliNg
When considering risk, uncertainty and 

gambling, we should begin by asking what 

they are.

The word “gambling” comes from Arabic 

(az—zahr) and means ‘cube’ (the dice game).  

It concerns both money and non-money games. 

Over the centuries there were assumed dimen-

sions of gambling as a social pathology, due to 

the fact there was a period when card games were 

banned on pain of death. The result of gambling 

depends on coincidence. It brings a risk of getting 

addicted to this and combines the laws of mathe-

matics and strong emotions and it’s always based 

on uncertainty.

It is commonly believed that gambling 

only includes casino games such as roulette, 

card games like blackjack or poker. Things such 

as lotteries, numerous text message competi-

tions, scratch cards, the stock market or auctions  

(e.g. on allegro.pl), however, are treated just as 

an innocent entertainment. A few other activities 

are occasionally categorized as gambling, albeit in  

a less significant way: dice, cylindrical games, 

playing bingo and sweepstakes.

Nowadays, gambling is more popular via 

the internet (online casinos etc). In recent years 

popular slot machine games have become more 

prominent, and can easily be accessed by minors. 

This obviously contravenes the gambling legisla-

tion of several nations, such as Poland’s “Act of  

29 July 1992”. A few provisional behavioral pro-

files may be noted: gambling as recreation (which 

is treated as entertainment), gambling as a prob-

lem (seen to be the origin of the negative conse-

quences of playing) and pathological gambling 

(synonymous with addiction). In the past, moral 

standards influenced legislation more than at 

present. For instance, in the past gambling was 

forbidden in the United States, which is no longer 

the case. This has been attributed to mass avoid-

ance of anti — gambling penalization creating 

what Foucault termed an ‚economy of illegalities.

Approximately 60% of Polish people use 

the most popular lottery game “Lotto”. In 2007  

the turnover value reached 2,5 mld PLN. In 2009 

the Polish government set up the “gambling law” 

which limited the freedom of the arcades with slot 

machines. On the other hand, in UK (where gam-

bling by minors under certain conditions is legal), 

it has been shown that 5-6% teenagers gamble 

pathologically by playing slot machines. The data 

from US shows that 1/3 of gamblers — are wom-

en. In this country there are around 2,5 — 3,5 mln 

adults having problems with gambling including  

1 mln teenagers. One of the main reasons for 

gambling in 60% of addicted players is a need 

for strong sensations. Canadian data shows that 

about 83% of gamblers have debts. There are 

many different reasons, which make people start 

gambling which may included, but are not limited 

to: difficulties with taking responsibility for one’s 

own actions, the feeling of being unloved/not ac-

cepted, problems with parents and close friends, 

low self-esteem, pleasure from competing, a need 

for adrenaline, or simply social respect from suc-

cessful ventures.

Gambling is one of the biggest industries connect-

ed with leisure. In UE there are 13 countries which 

banned/introduced restrictions on online gam-
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bling (e.g. Hungary, Greece, Denmark, Germany, 

France, Italy...). Different countries try to man-

age it in different ways. For instance, in Germany  

and The Netherlands, some types of online betting 

are banned. Services in Sweden, Portugal and Fin-

land in the field of gambling online are under the 

control of sole — operators, which are essentially 

public sector backed monopolies. France, Esto-

nia, Denmark, Spain and Italy launched licenses  

to enable larger amount of entities to provide 

services like this. In 2013 in UE, turnover from 

legitimate companies bookmakers was just 

over 200 mln EUR, and the entire online mutu-

al betting market was worth approx. 5 bln EUR.  

The graph below illustrates data concerning  

global online market.

Regulations connected with gambling may 

have various results. Polish residents expressed 

strong support for the introduction of prov-

en methods in Europe in a study by Millward 

Brown2. This includes blocking the IP addresses 

of illegal operators. Polish gambling regulations 

were strengthened in 2009 which helped to cre-

ate therapeutic and preventive programs for gam-

blers with a prior addiction, but unfortunately  

it didn’t reduce access to gambling. It is thought 

that in the future more countries will legislate 

against gambling. Even though it is a major GDP 

stimulus with a high turnover (in all countries 

where gambling isn’t banned is is taxed by the 

state), at the same time it creates social prob-

lems and worsens the standard of living. Those 

who play take a risk of losing, and if they lose 

they may start having financial problems lead-

ing to further, doomed attempts to recoup lost 

stakes. This is called the “Gambler’s Fallacy”.  

On the other hand, if countries put more restric-

tions on this, the grey market in this category will 

increase. What’s more, people need adrenaline  

in their lives, so gambling may be one of the less 

dangerous to achieve it. At the same time, it gives 

hope of attaining a better life. Despite the odds 

being much smaller than the connected, there are 

many people whose chances of achieving a bet-

ter standard of by holding down a “normal job”  

is small. Gambling may help them reach it in easy 

way and short time. Of course everybody should 

be aware how risky this train of thought is.

Everything what requires lots of money 

whilst being uncertain about the future income 

can easily be emotional. One economic activi-

tiy which might be considered here is playing on 

the stock market, which is hardly without risk. 

Despite offering large rewards it, like gambling,  

is highly dependent on effort, patience and timing. 

Another example in this case might be real—es-

tate, which also requires a major investment with-

out offering concrete dividends down the line.

Lotteries are a major sector in internation-

al gambling, and their popularity is increasing 

yearly. For instance, from 2014 in Poland people 

could start taking part in lotteries online. Now-

adays, people may also participate in trans-na-

tional (frequently continental) lotteries ,such as 

EuroMillions lottery, Eurojackpot, Powerball, 

Mega Millions — also online. As you can see it is 

much easier to become a victim of gambling this 

way. Lotteries and other forms of gambling are 

a zero-sum game; when somebody loses, some-

body else wins. Nowadays it has become big busi-

ness for operators and the shareholders of lottery 

consortiums. It is quite possible that in the next 

few years lotteries will be even more popular  

and available for people. Last year the ticket sales 

increased by over 4% (according to data from  

The World Lottery Association). At the same 

time the value of sales in Europe is decreasing by  

2% annually. On the other hand, it has grown 

quickly in South America, by 21% and China  

by 20%. Sales acceleration has slightly retarded 

over last few years which has led to the launch  

of new products and additional, ocassional-

ly financial, services designed to attract people  

and draw their attention. There are many social 

elements which play a decisive part in people’s 

choice to buy lottery tickets, such as family back-

ground, the need to adapt to changes in lifestyle 

which increase stress, poverty, the weakening  

of family relations, economic and social status, 

lack of acceptance, security or support. What’s 

more, people believe that lotteries are more fair 

than other kinds of gambling because it does not 

require skill or statistical interpretation.

But what would happen if governments 

banned lotteries? Because of the ease of access and 

people’s hopes connected with winning, there may 

well be real upheaval such as strikes,a drop in GDP 

turnover, or the creation of a shady black market 

dealing in contraband lottery dockets.

Gambling was known in ancient civiliza-

„ tions. From this time until now it has had dif-

ferent forms. Even primitive cultures engaged  

in simple gambling practices. Divination was often 

practiced in primitive Europe by tossing bones, 

traditionally sheep knuckles, into a painted circle 

or square. Their orientation signified good or bad 

omens for pre-chosen courses of action. Nowadays 

you may observe the beginning of the online casi-

no phenomena. Development in technology allows 

people to come up with a variety of new ways to 

gamble which we have mentioned above. Whereas 

in previous European generations gambling was 

connected with high class (due to vast wealth ine-

quality), now it is treated as a form of mass enter-

tainment or even of life. Around 15 years ago there 

was a pivotal moment which was undoubtedly the 

emergence of online casinos, which changed the 

face of gambling forever. From that time, it was 

available for everybody all over the world. People 

need only a computer, cell phone or laptop con-

nected to the internet. There are many websites 

offering gambling. Stationary gambling and online 

casinos are the two present centers of internation-

al gambling. Modern trends show that online casi-

nos will have a greater role in the future 

Gambling has evolved. From the high class 

interest in gambling it became a form of mass en-

tertainment. It also features greater variety than 

ever. There is always a risk of losing connected 

with gambling. Many countries introduce restric-

tions to prevent people from addiction. Now-

adays people often don’t think seriously about 

their problems with gambling (because it’s easily 

available for everyone). There are different rea-

sons why people start gambling. Two of them are 

curiosity and the need of adrenaline. Currently,  

the online casino has a big role.

Monika Bocian

monika.bocian@vp.pl

Size of the online gaming market from 2003 to 2015 (in billion USD)
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jak poDWoiĆ
SWÓj kapitał
Podwojenie swojego początkowego kapi-

tału to ambitny cel, niezależnie od tego  

na jakim rynku inwestujesz. Właśnie wybór 

rynku jest pierwszym krokiem do realizacji 

Twojego postanowienia. 

Na wstępie warto zaznaczyć, że aby podwoić 

swój kapitał w przewidywalnym okresie konieczne 

jest skorzystanie z dźwigni finansowej. Poza 

akcjami spółek o niskiej kapitalizacji, na rynku 

rzadko pojawiają się ruchy przekraczające 100%  

w przeciągu roku. Duże wahania o wiele łatwiej 

zaobserwować na rynku akcyjnym czy surow-

cowym niż na stabilnym rynku walutowym,  

ale zastosowanie dźwigni wyrównuje szanse  

na pokaźny zarobek. 

Czym jest dźwignia finansowa

Dźwignia finansowa to narzędzie mające na celu 

maksymalizację zysków. Dzięki jej zastosowaniu 

możemy zarządzać o wiele większą pozycją niż 

wskazywałby na to stan naszego konta. Zgodnie  

z zaleceniami KNF polscy brokerzy powinni ofe-

rować dźwignię na poziomie 100/1. Oznacza to, 

że wpłacając na rachunek 1000 PLN możemy 

otworzyć pozycję o wartości 100 000 PLN. Wśród 

zagranicznych brokerów nie brakuje ofert z dźwi-

gnią na poziomie 500/1, co oznacza, że wpłacając 

na konto brokera równowartość 57% krajowej 

płacy minimalnej, możemy obracać kwotą pół 

miliona złotych! Co warte stanowczego pod-

kreślenia, dźwignia daje nam możliwość otwo-

rzenia dużej pozycji, ale absolutnie nas do tego  

nie obliguje. Nawet na koncie z wysoką dźwignią 

finansową możemy otworzyć stosunkowo małą 

pozycję, która nie zrujnuje naszego depozytu przy 

każdym mniejszym ruchu na rynku. Wielu bro-

kerów umożliwia otwieranie pozycji o wartości 

mikro—lota, a standardem jest dostępność han-

dlu na mini—lotach. Jeżeli już zdecydujemy się  

na otwarcie maksymalnej pozycji, na którą 

wystarczy nam depozytu, to należy pamiętać  

o tym, że potencjalne straty rosną proporcjonalnie  

do potencjalnych zysków. 

Wybór rynku 

Chcąc szybko podwoić swój kapitał, powinniśmy 

zwrócić uwagę na rynki, które charakteryzuje 

spora zmienność. Koniec 2014 roku przyniósł 

zdecydowany wzrost zmienności na wszystkich 

klasach aktywów, w związku z czym możliwości 

wyboru jest naprawdę wiele. Dźwignię finan-

sową można wykorzystywać na wszystkich parach 

walutowych, surowcach i indeksach giełdowych. 

Świadomie rezygnuję z podawania konkretnych 

instrumentów finansowych, ponieważ każdy inwe-

stor, który chce podwoić swój kapitał, powinien 

poświęcić czas na szukanie rynku odpowiadają-

cego jego potrzebom. Większość par walutowych 

generalnie porusza się w trendzie horyzontalnym, 

jeśli bierzemy pod uwagę długi termin. W związku 

z powyższym na tym rynku większość traderów 

nastawia się na bardziej krótkoterminowe zagra-

nia wykorzystujące nawet najmniejsze wahania. 

Rynek surowcowy jest bardzo fundamentalny,  

w związku z czym inwestując np. w ropę musimy 

mieć rozeznanie co do aktualnej sytuacji na tym 

rynku. Z kolei decydując się na rynek indek-

sów giełdowych, warto brać pod uwagę to,  

że od początku istnienia tego rynku znajdujemy 

się w niekończącym się trendzie wzrostowym  

z mniejszymi lub większymi korektami i nielicz-

nymi wyjątkami. To daje nam pewną przewagę 

— intuicyjnie wiemy, że generalnie preferowanym 

kierunkiem są wzrosty, tym bardziej jeśli spoj-

rzymy na trendy panujące aktualnie chociażby  

w Europie. 

Kontrola ryzyka

Aby mieć realne szanse na osiągnięcie naszego 

celu musimy zdecydowanie skoncentrować się  

na kontrolowaniu ryzyka. Najpierw trzeba przy-

gotować zasady, które pozwolą nam wytrzymać 

kilka stratnych pozycji z rzędu, a później należy się 

ich kurczowo trzymać. Jakiekolwiek zaniedbanie  

w tej kwestii doprowadzi do ruiny naszego kapi-

tału i magiczne 100% oddali się już bezpowrot-

nie. Stanie się tak za sprawą zjawiska odrabiania 

procentowej straty. Jeśli stracimy 50% swojego 

początkowego kapitału, to naszym celem nie 

będzie już jego podwojenie, tylko zwiększenie go 

aż czterokrotnie, a to może być niezwykle ciężkie. 

Moim zdaniem, aby myśleć o utrzymaniu 

się na rynku przez dłuższy czas, maksymalna 

strata na jednej pozycji nie powinna przekraczać 

5% kapitalu. Wystarczy, że zwiększymy stratę  

do 10% i przy pięciu stratnych pozycjach pod rząd 

stracimy już połowę swojego kapitału i wpad-

niemy w pułapkę opisaną w poprzednim akapicie. 

Z drugiej strony, jeśli założymy, że nasza maksy-

malna strata na pozycję nie będzie przekraczała 

np. 1% i będziemy stosować modelowy stosunek 

potencjalnego zysku do ryzyka na poziomie 3/1,  

to aby podwoić nasz początkowy kapitał będziemy 

potrzebowali aż 34 zysownych transakcji pod rząd. 

Naszym celem jest podwojenie kapitału, więc aby 

tego dokonać trzeba być gotowym na odpowiednie 

ryzyko. 

Kolejną fundamentalną sprawą jest kon-

trola ryzyka na poziomie danego instrumentu  

i całego portfela. Jeśli otworzymy pozycję długą 

na EURUSD, a potem zdecydujemy się na otwar-

cie kolejnego longa, to i tak nie możemy dopuścić 

do tego, żeby łączna strata na obu pozycjach prze-

kroczyła 5%. Uśrednianie pozycji to prosta droga 

do tego, żeby podświadomie oszukać pierwszą  

zasadę zarządzania pozycją, ale w ten sposób 

i tak zbankrutujemy. Trzy pozycje na jednym 

instrumencie to jedna pozycja, z której strata nie 

może przekroczyć 5% kapitału. Koniec i kropka. 

Nieco bardziej skomplikowane jest zarządzanie 

łączną ekspozycją portfela. Załóżmy, że otwie-

ramy pozycję krótką na GBPUSD i EURUSD, 

oraz pozycję długą na USDCAD i USDCHF. 

Teoretycznie mamy 2 pozycje krótkie i 2 dłu-

gie, ale tak naprawdę wszystkie transakcje to 

pozycja długa na USD. W przypadku osłabie-

nia dolara możemy stracić aż na 4 pozycjach 

łącznie 20% kapitału. Podobnie będzie wyglą-

dała sytuacja w przypadku zajęcia kilku pozycji  

długich na indeksach giełdowych. Jeśli będziemy 

utrzymywać pozycje długie na DAX, CAC40, 

IBEX, FTSE MIB i Euro Stoxx 50, to w przypadku 

większej korekty w Europie niemal na pewno stra-

cimy na wszystkich 5 pozycjach. 

W przypadku indeksów giełdowych warto 

ograniczyć się do 3 pozycji w jednym kierunku 

na najlepszych/najgorszych indeksach w zależno-

ści od trendu. W przypadku rynku walutowego, 

możemy ograniczyć się nawet do dwóch pozycji 

kierunkowych na jednej walucie.

Pozostałe elementy systemu

Kolejne elementy systemu, na których należy 

się skupić to między innymi potencjalny zysk  

do straty, częstotliwość otwierania pozycji, ocze-

kiwana skuteczność czy koszty transakcyjne. Jeśli 

chodzi o ostatnią kwestię to sprawa jest bardzo 

prosta – szukamy brokera z najniższymi spre-

adami i prowizjami. 

Za książkowy wskaźnik potencjalny zysk/

strata uznaje się zazwyczaj 3/1. Oznacza to,  

że jedna pozycja zyskowna powinna pokryć  

3 stratne transakcje. W zależności od strategii  

i rodzaju rynku wskaźnik ten może się znacząco 

różnić, ale generalnie nie powinniśmy schodzić 

poniżej poziomu 1/1. Duże wartości tego wskaź-

nika powinny notować przede wszystkim strategie 

opierające się na wybiciach z konsolidacji, tren-

dów itd. W takich strategiach często otrzymujemy 

wiele mylnych sygnałów, ale przy ograniczonej 

stracie, natomiast w przypadku, gdy sygnał okaże 

się prawdziwy, to często nasz zysk może przekro-

czyć dziesięciokrotność stop lossa. 

Częstotliwość otwierania pozycji – nawet 

przy bardzo skutecznym systemie nasz cel  

w postaci podwojenia kapitału może nie zostać 

osiągnięty, jeśli otworzymy 4 pozycje w pół roku. 

Chcąc szybko podwoić swój kapitał musimy stwo-

rzyć system, który będzie generował odpowiednią 

ilość sygnałów. 

Oczekiwana skuteczność – to procent trans-

akcji, w których nasz system okazał się skuteczny. 

Zbadanie tego wskaźnika jest możliwe jedynie  

w praktyce. Nasza strategia może być skuteczna 

tylko w 3 przypadkach na 10, ale jeśli średnio zara-

bia na zyskownej pozycji 5 razy więcej niż traci na 

nieudanym wejściu, to nadal wyjdziemy na plus. 
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Psychologia

Jest to najważniejszy element składający się  

na sukces tradera. Nawet jeśli przygotujemy bar-

dzo dobry system transakcyjny, a nie będziemy 

trzymać się wcześniej założonych zasad, to i tak 

stracimy swój kapitał. Drugim aspektem psycho-

logicznym naszego zadania jest waga kwoty, którą 

operujemy. 

W większości przypadków podwojenie 

miliona złotych będzie dużo trudniejsze niż 

podwojenie tysiąca złotych, choć teoretycznie  

nie powinno to mieć większego znaczenia  

na płynnych rynkach. Jeśli myślimy o podwojeniu 

naszego początkowego kapitału, to powinna być  

to kwota jak najmniej obciążająca nasz budżet, 

gdyż wtedy nasze obciążenie psychiczne będzie 

zwyczajnie mniejsze. Jeśli zdecydujemy się  

na podwojenie oszczędności życia, to strach przed 

ich utratą będzie paraliżował nasze zagrania.

Podsumowanie

Nie istnieje jedna prosta recepta na podwojenie 

swojego kapitału, ale wskazówki, które znajdziesz 

w tym artykule są podstawowymi kwestiami, które 

musisz brać pod uwagę, jeśli postawiłeś sobie tak 

ambitny cel. Świadomie pominąłem takie kwe-

stie jak „magiczne sygnały”, ponieważ coś takiego  

nie istnieje i nie ma drogi na skróty. Chcąc regular-

nie zarabiać na rynku, a tym bardziej osiągnąć cel 

taki jak podwojenie kapitału, musisz jak najwięcej 

uwagi poświęcić zarządzaniu ryzykiem i pracowa-

niu nad pozostałymi elementami systemu.

W tabelach na stronie obok zostały przed-

stawione obliczenia, które pomogą Ci zrozumieć 

dlaczego zarządzanie ryzykiem jest kluczowe  

w tradingu. Przetrzymywanie strat może łatwo 

doprowadzić do zrujnowania depozytu. Nawet dla 

agresywnych strategii maksymalna strata na jed-

nej pozycji nie powinna przekraczać 5% kapitału. 

Warto pamiętać o tym, że jeśli utracimy połowę 

swojego początkowego kapitału (50%), to aby 

go odrobić musimy podwoić stan swojego konta 

(100%). Komfortowy drawdown (spadek kapita-

łu od jego maksimum) nie powinien przekraczać  

20-30%, ponieważ, później aby go odrobić musimy  

zaliczyć wiele zyskownych pozycji z rzędu.  

Obliczenia w tabeli 2 są przedstawione dla strate-

gii stosującej bardzo wysoki stosunek zysku do ry-

zyka na poziomie 3/1. Gdyby współczynnik ten był 

niższy, to do odrobienia strat potrzebne by było 

jeszcze więcej zyskownych pozycji.

Mateusz Adamkiewicz

mat.adamkiewicz@gmail.com

stop loss/seria strat 
do utraty kapitału

10%
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70%
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60%
kapitału

50%
kapitału

40%
kapitału

30%
kapitału

20%
kapitału

1%

10%

5%

3%
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*dla uproszczenia stop loss liczony jest

dla początkowej wartości kapitału

tabela 1.

3-krotność stopy lossa
 z pierwszej kolumny
/zyskowne pozycje 
aby odrobić kapitał
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>1 <3 >4 6 8 <11 14

<1 >1 >2 >3 5 <7 <9

<1 <1 1 2 <3
*w obliczeniach uwzględniono procent składany

tabela 2.
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epoka faCeBooka
Gdy 4 lutego 2004 roku Mark Zuckerberg 

wraz z kolegami w jednym z akademi-

ków na Uniwersytecie Harvarda urucha-

miał Facebooka, nikt na świecie nie przy-

puszczał, że odegra on tak ogromną rolę  

we współczesnym świecie.

Od najmłodszych lat

Zuckerberg urodził się w rodzinie żydowsko  

— amerykańskiej 14 maja 1984 roku w White Pla-

ins. Jego rodzice byli lekarzami — ojciec prowa-

dził klinikę dentystyczną, która zajmowała część 

domu, natomiast matka była psychiatrą w lokal-

nym szpitalu. Od najmłodszych lat Mark prze-

jawiał ogromne zainteresowanie komputerami 

— w wieku 12 lat, na potrzeby kliniki swojego taty 

stworzył prosty komunikator o nazwie „Zucknet”.  

Za jego pomocą recepcjonistka informowała  

Edwarda Zuckerberga o przybyciu nowego pa-

cjenta. W wieku 16 lat założyciel najpopular-

niejszego serwisu społecznościowego na świe-

cie rozpoczął edukację w prestiżowej prywatnej  

uczelnii Phillips Exeter Academy. PEA poszerzy-

ła horyzonty i pogłębiła jego pasję do programo-

wania. To właśnie za czasów nauki w PEA Zuc-

kerberg wraz z Adamem D’Angelo (późniejszym 

dyrektorem ds. technologii Facebooka) stworzył  

SYNAPSE, dzięki któremu po raz pierwszy świat 

dowiedział się o Marku Zuckerbergu. SYNAPSE  

był w ówczesnych czasach innowacyjnym pro-

gramem do odtwarzania muzyki. Aplikacja za 

pomocą specjalnego algorytmu uczyła się pre-

ferencji muzycznych użytkownika na podstawie 

wcześniej odtwarzanych utworów. Dzięki ol-

brzymiej popularności SYNAPSE, do twórców 

odezwało się wiele firm z ofertami jego kupna  

m.in.: AOL i Microsoft, jednak młodzi programiści 

wszystkie je odrzucili.

TheFacebook

Po zakończeniu edukacji na PEA, przyszedł czas 

na studia. Zuckerberg, ku zaskoczeniu rodziny 

oraz znajomych wybrał psychologię, choć jak 

sam podkreśla w wielu wywiadach programo-

wanie komputerowe wciąż było jego miłością.  

Podczas drugiego roku studiów utworzył interne-

towy ranking studentów Harvard University — 

Facemash.com. Strona opierała się na bardzo pro-

stym mechanizmie: użytkownik zamieszczał swoje 

fotografie w serwisie, które później były oceniane 

w dziesięciostopniowej skali przez osoby korzysta-

jące z Facemash.com. Użytkownicy o najwyższych 

ocenach trafiali na specjalne listy rankingowe, któ-

re przedstawiały dziesięciu najwyżej ocenianych 

mieszkańców danego akademika. Pomysł cieszył 

się ogromną popularnością wśród społeczności 

akademickiej, co zaowocowało zainteresowaniem 

ze strony administracji i władz uczelni, które pod 

groźbą wydalenia Zuckerberga ze studiów do-

prowadziły do likwidacji serwisu. Kilka tygodni 

po zamknięciu Facemash.com, do drzwi pokoju 

Zuckerberga zapukali bracia Winklevossowie oraz 

Divya Narendra, którzy złożyli mu propozycję 

stworzenia serwisu społecznościowego dla absol-
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wentów Harvard University. HarvardConnection 

miał swoją premierę kilkanaście dni później, jed-

nak nie zyskał tak olbrzymiego rozgłosu jak wcze-

śniejszy projekt. Zuckerberg postanowił odejść  

z zespołu, by zająć się swoim projektem – inter-

netową książką studentów, która miała prezen-

tować zdjęcia pojedynczych osób oraz zawierać 

podstawowe dane osobowe. Ideą portalu Zuc-

kerberg podzielił się ze swoimi współlokatorami 

– Dustinem Moskvitzem i Chrisem Hughesem. 

Swego rodzaju ciekawostką jest fakt, że Mark 

Zuckerberg to daltonista i nie odróżnia koloru 

czerwonego od zielonego, stąd od samego po-

czątku kolorystyka serwisu jest biało — niebieska.  

Thefacebook.com uruchomiono po niecałych dzie-

sięciu dniach od rozpoczęcia prac nad serwisem. 

Pierwszego dnia funkcjonowania, na portalu za-

rejestrowało się ponad 1200 studentów Harvard 

University — to właśnie dla nich serwis został pier-

wotnie stworzony. Ograniczenie to zostało jednak  

szybko zniesione.

Ciągły rozwój

Liczba użytkowników Thefacebook.com rosła  

w ogromnym tempie, we wrześniu 2004 roku 

na portalu zarejestrowanych było już ponad  

ćwierć mln użytkowników. Ogrom pracy nad ser-

wisem zmusił Marka Zuckerberga do podjęcia de-

cyzji o porzuceniu studiów i przeniesieniu biura  

do Palo Alto. Stale zwiększająca się liczba korzy-

stających z serwisów wymagała ciągłych inwestycji 

w nowe serwery i infrastrukturę techniczną. Twór-

cy portalu zdecydowali się na pozyskanie środków 

od Anioła Biznesu, którym był współwłaściciel 

firmy PayPal – Peter Thiel. Biznesmen dofinan-

sował przedsięwzięcie kwotą 500 tys. USD, która 

wystarczyła na zakup serwerów oraz nowej dome-

ny Facebook.com. Pod koniec 2004 roku liczba 

użytkowników Facebooka przekroczyła milion.  

W 2005 roku firma otrzymała potężny zastrzyk 

gotówki od Accel Partners – funduszu venture 

capital, który dofinansował portal kwotą około  

13 mln USD. Dzięki tak ogromnej sumie, Zuc-

kerberg wraz z kolegami mógł dalej inwestować,  

co zaowocowało otwarciem serwisu dla osób  

z innych uniwersytetów, liceów oraz szkół mię-

dzynarodowych. W wyniku tych działań liczba 

użytkowników pod koniec grudnia 2005 roku 

przekraczała 5,5 mln. Wiele firm przewidziało ol-

brzymi potencjał marketingowy serwisu i chciało 

umieścić w nim swoje reklamy, jednak Zucker-

berg stanowczo odrzucał wszystkie oferty. Wolał 

skupić się na rozwoju Facebooka i udostępnieniu 

go zewnętrznym programistom, co przyczyniło 

się do powstania wielu nowych funkcji. Pierw-

szy poważny kryzys w historii portalu nastąpił  

w 2006 roku, gdy do sądu wpłynął pozew o pla-

giat złożony przez twórców HarvardConnection. 

Oskarżyli oni Zuckerberga o kradzież ich pomysłu. 

Twórca najpopularniejszego serwisu społeczno-

ściowego odpierał zarzuty twierdząc, że portale 

opierały się na dwóch całkowicie oddzielnych po-

mysłach. Prawnicy założycieli HarvardConnection 

przedstawili w sądzie wiadomości, z których moż-

na było wywnioskować, że Zuckerberg wykradł 

ich własność intelektualną. Sprawa zakończyła się 

ugodą, na mocy której założyciel Facebooka zgo-

dził się wypłacić 65 mln USD odszkodowania zało-

życielom serwisu HC. 

W roku 2007, gdy na portalu rejestrowa-

ło się dziennie 250 tys. nowych użytkowników,  

po raz kolejny do Zuckerberga z ofertą kupna  

nowego dzieła zwrócił się Microsoft. Firma Bil-

la Gatesa i tym razem spotkała się z odmową.  

Rok 2010 był przełomowym okresem dla twór-

cy Facebooka - magazyn Time ogłosił go czło-

wiekiem roku, a magazyn Forbes umieścił na  

35 miejscu listy Forbes 400 z majątkiem w wyso-

kości 6,9 mld USD. 

Pomimo ogromu pracy, założyciel najpo-

pularniejszego serwisu społecznościowego nie 

zapomina o działalności charytatywnej. Jedną  

z najodważniejszych decyzji filantropijnych było 

przystąpienie do inicjatywy Giving Pledge wy-

myślonej przez Billa Gatesa i Warrena Buffe-

ta. Osoby przystępujące do tej akcji, deklarują,  

że przekażą większość swojego majątku na cele 

charytatywne. Głównym celem inicjatywy jest za-

chęcenie jak największej liczby najbogatszych lu-

dzi na świecie do działań charytatywnych. 

Rok 2012 to kolejny przełom w życiu Marka 

Zuckerberga. W maju tego roku miał miejsce gieł-

dowy debiut Facebooka, który pozwolił portalowi 

pozyskać 16 mld USD – było to największe IPO in-

ternetowej spółki w historii. Tak duża ilość gotów-

ki pozwoliła portalowi na przejęcie innych serwi-

sów oraz aplikacji. Dwie najgłośniejsze transakcje  

to kupno portalu społecznościowego Instagram 

„Wiele firm przewidziało ol-
brzymi potencjał marketin-
gowy serwisu (...) jednak 
Zuckerberg stanowczo od-
rzucał wszystkie oferty

za kwotę 1 mld USD oraz aplikacji WhatsApp  

za niebagatelną sumę 19 mld USD. 19 maja,  

zaledwie dzień po debiucie Facebooka na gieł-

dzie, Zuckerberg w swoim domu zlokalizowanym  

w Palo Alto poślubił swoją wieloletnią partnerkę  

Priscille Chan. 

Mark Zuckerberg jest wizjonerem i na 

pewno szykuje kolejne przedsięwzięcia, które 

zadziwią świat. Dziś założony przez niego portal 

społęcznościowy posiada ponad 1,3 mld unikal-

nych użytkowników na całym świecie. W ciągu  

20 minut na Facebooku udostępnianych jest ponad  

1 mln linków, 1,4 mln zaproszeń na wydarzenia, 

2 mln zaakceptowanych zaproszeń do znajo-

mych, 2,7 mln zdjęć dodanych do galerii, 2,7 mln 

wysłanych wiadomości, 1,8 mln zaktualizowanych 

statusów, 1,5 mln postów dodanych na tablicach 

innych użytkowników i ponad 10 mln napisanych 

komentarzy. To wszystko sprawia, że facebook  

jest obecnie jednym z największych serwisów spo-

łecznościowych na świecie.

Łukasz Pietrowski

lukasz.pietrowski@skninwestor.com
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the poWeR
of laNguageS
Nowadays, when the situation on the job 

market is unstable, everyone is looking 

for things that can boost your chances  

of getting a well-paid job. What is the big-

gest advantage in the job market apart from 

an academic degree? Languages! If you do 

not speak a Computer Programming Lan-

guage, which is the only one that doesn’t 

require you worry about your accent, here 

is some advice about how you can enlarge 

the range of possibilities on your job-hunt.

Earn more in languages!

Some people say that nowadays speaking English 

is not enough, but is it true? According to a 2013 

Sedlak & Sedlak study, employees who speak Eng-

lish earn more on each and every professional lev-

el (see Figure 1). However, If you want to get a job 

in any business-related company, English is es-

sential. It doesn’t matter that you work in Poland 

if the official language of the Company is English. 

It is worth mentioning that the salaries  

of people who speak foreign languages in at least 

advanced level, were higher than the overall me-

dian in Poland, which in 2014 was approximately  

4 000 PLN. Figure 1 shows how salaries differ 

when it comes to English, but knowing different 

European languages is also profitable. People flu-

ent in French earned an average of 5 645 PLN. 

What is more, in 2014 German speakers earned  

an average of 5 500 PLN. Half of people speaking 

at least one foreign language earned approximate-

ly from 3 500 PLN to 10 000 PLN per month.

The obvious conclusion is that you will 

“earn more languages”. One might say that every-

body speaks English now, and speaking it is not  

an advantage. Even if you believed that to be 

true, there is one thing than can help you to stand 

out of the crowd of English speaking candidates,  

and convince the employer that you are the one 

that should be hired: a Language Certificate.

Language Certificates 

Language Certificates confirm your knowledge  

of a language. Moreover, the employers deem it 

as unquestionable proof of your language skills. 

Since there are a lot of certificates available, know-

ing which one is recognizable and valuable for 

your future is essential. 

Nowadays, English is considered not only  

as an international language, but also as the lan-

guage of business. Therefore, English certificates 

are far and away the most valuable for the busi-

ness sector. Besides well-known and globally 

recognized Cambridge Proficiency, Advanced 

and First Certificates of English (and at least few 

similar proving only your level of proficiency), 

there is one that might serve a better use for you, 

and this is Business English Certificate – BEC.  

As Cambridge English Language Assessment says, 
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BECs are a suite of three English language qual-

ifications for international business. Each exam 

provides you with a certificate which proves differ-

ent levels of proficiency: BEC Preliminary – Level 

B1; BEC Vantage – Level B2; BEC Higher – Level 

C1. In fact, passing BEC Higher with the highest 

grade is on par C2 – the one of the highest lev-

els of language proficiency in English. The great-

est advantage from the employer’s perspective is 

that BEC proves not only your level of proficiency,  

but also your knowledge of English for practical 

use in business. 

Moreover, you can obtain a certificate that 

proves your knowledge in different areas. For ex-

ample, STANDEM – Standardized Language Cer-

tificate for Medical Purposes – tests your knowl-

edge of medical English and ILEC – International 

Legal English Certificate – is designed for lawyers, 

notaries and judges.

If you speak a language other than English, 

there are also certificates that can prove your 

language skills. Apart from TELC - the Europe-

an Language Certificates, the most valuable cer-

tificates commonly known in Poland languages  

are as follows: French – DELF, DALF; German – 

ZD, ZDfB; Spanish – DELE; CELA; Italian – CILS, 

CELI. Further information about them can be eas-

ily found online.

I’m better than that! 

Employers from branches like management, 

project management, outsourcing, consulting, 

transport, research & development, public re-

lations, marketing and finance are even keen on 

hiring candidates without professional education  

in a particular area, as long as they can use for-

eign languages. Why? The answer is obvious when 

you think it over. An employee with a foreign lan-

guage gives the company opportunities of creating  

and developing business relations with investors 

from abroad which, as a result, create higher fi-

nancial profits. Therefore, speaking Mandarin,  

Arabic, Japanese or Scandinavian languages 

makes you a precious employee. There are not 

many people speaking these languages, after all.

Why these languages? China with almost 

one billion native speakers and a constantly 

growing economy creates numerous possibilities  

for a Mandarin speaker, as does Arabic with more 

than 300 million speakers. Japan, with a long his-

tory of innovative electronics, car and business 

strategies provides almost endless possibilities for 

engineers. In Poland, more and more companies 

do business with Scandinavia, and this creates  

a range of possibilities if you speak Norwegian  

or Swedish. 

To the stars through languages!

There is one thing in this world that you cannot 

take back – your time. Before you commit yourself 

to learning a language make sure that it will pay 

you back. Make sure that the language that you 

are going to speak opens career paths that are of 

interest. If working abroad is an option for you, 

firstly, you should establish where the best place 

for you is. If it is not an English speaking country,  

you should learn the official language of a par-

ticular region. Thinking that speaking English  

is enough will lead you astray. 

Be smart, consider and reconsider your op-

tions, and remember that speaking foreign lan-

guages should be an additional skill in your re-

sume.

Konrad Kowalski

konradkowalski1@gmail.com

„ the salaries of people 
who speak foreign 
languages in at least 
advanced level, were 
higher than the ove-
rall median in poland
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polSka MyŚl iNNoWaCji?
Nie będzie nadużyciem stwierdzenie, iż 

temat innowacyjności polskiej gospodarki 

trafił ostatnimi czasy do kanonu najbar-

dziej popularnych haseł. Bezsprzeczny jest 

także fakt, iż Polska, aby móc w pełni kon-

kurować z innymi rozwiniętymi państwami 

musi zbudować innowacyjną gospodarkę. 

Czy zatem obecne dane wskazują na powo-

dzenie w tej kwestii? I gdzie znajduje się 

nasza ojczyzna w tym wyścigu?

Dolina Krzemowa 

Silicon Valley jest niezaprzeczalnym centrum 

najnowocześniejszych technologii. Fenomen tego 

miejsca to efekt złożonych działań, które polegały 

na zbudowaniu swoistego ekosystemu przez Uni-

wersytet Stanforda, przedsiębiorstwa oraz fundu-

sze inwestycyjne. Mają one na celu ciągłą współ-

pracę akademicką ze światem biznesu. 

Polski system mający być filarem przedsię-

biorczości i innowacyjności jest w budowie. Czer-

piąc z najlepszych wzorców zastosowanych w Do-

linie Krzemowej, Polska dopiero stara się połączyć 

środowisko nauki z gospodarką. Niewątpliwe jest 

również to, iż Polacy wyróżniają się przedsiębior-

czością i mają potencjał, aby konkurować z firma-

mi z całego świata. Przykłady? Całe mnóstwo.

Start-upy znad Wisły

W opublikowanym, w październiku zestawie-

niu liderów innowacji ‘’New Europe 100’’ zna-

lazło się najwięcej Polaków, bo aż 28. To dowód  

na to, że jesteśmy narodem mogącym się pochwa-

lić nowoczesnymi technologiami. Pomysłodawcy 

elektronicznej kości do gry DICE+, Patryk Strzele-

wicz i Michał Bąk, nie bez przyczyny zostali jedny-

mi z wyróżnionych. Zaczynali jako mały start-up  

z Poznania, a obecnie znajdują się na pozycji waż-

nego zawodnika na rynku elektronicznej rozrywki. 

Ich kość współpracująca z tabletami przenosi tra-

dycyjne gry do świata cyfrowej rozrywki i nadaje 

im nowy wymiar. Urządzenie zostało docenio-

ne przez specjalistów z Doliny Krzemowej i jako 

pierwszy polski produkt, zostało dopuszczone  

do sprzedaży w sklepach Apple. Z kostką współ-

pracuje kilkanaście gier, dostępnych zarówno na 

iPada, jak i na tablety z Androidem. Jednak zgod-

nie z zapowiedzią twórców jest to dopiero począ-

tek, a rozmowy z dużymi graczami z branży roz-

rywkowej nabierają tempa. 

Ważnym ośrodkiem na mapie przedsię-

biorczości jest Kraków. Niektórzy nawet stolicę 

Małopolski określają mianem „polskiej Doliny 

Krzemowej”, z uwagi na sprzyjające warunki dla 

branży IT. To właśnie stąd wywodzi się firma 

Estimote, która stworzyła system bazujący na 

beaconach, czyli miniaturowych urządzeniach 

umożliwiających komunikację ze smartfonem. 

Mają one szerokie zastosowanie m.in. w sprzedaży  

np. poprzez lokalizowanie w sklepie poszukiwa-

nych produktów. W beacony zainwestowała już 

Dolina Krzemowa, a polscy programiści w kon-

kursie w San Francisco zostali nagrodzeni za naj-

lepszy projekt. Inną krakowską spółką, która może 

zmienić globalny rynek jest start-up Pirx 3D, który 

wprowadził nowy koncept drukarek domowych. 

Produkowane przez spółkę drukarki 3D są rela-

tywnie tanie, co wyróżnia ją na rynku, ponieważ 

oferta kierowana jest przede wszystkim do odbior-

ców indywidualnych. Urządzenie można kupić za 

ok. 2,5 tys. PLN, i niedługo będzie je można zamó-

wić z funkcją druku w kolorze. 

Przekonać blisko 900 osób z całego świata 

na sfinansowanie swojego projektu sprawia wra-

żenie trudnego zdania? Dla dwóch start-uperów 

spod Wawelu okazało się ono jak najbardziej 

możliwe. W pięć dni spółka Błażeja Marcinia-

ka i Marka Cieśli - Sher.ly, zebrała 69 tys. USD  

w popularnym serwisie crowdfundingowym 

Kickstarter na rozpoczęcie produkcji Sherlyboxa.  

To niewielkie, owalne urządzenia wyposażone  

w dysk twardy, działające w symbiozie z aplikacją, 

służą do szybkiej i bezpiecznej wymiany plików 

między użytkownikami komputerów i urządzeń 

mobilnych bez konieczności korzystania z publicz-

nej chmury. Produkt spotkał się z dużym uznaniem 

zainteresowanych i po miesiącu twórcy zebrali  

aż 223% planowanej kwoty. 

To tylko kilku polskich pionierów, którzy 

cały czas starają się zrewolucjonizować rynek. Nie-

stety wciąż zbyt często kończy się jedynie na zdo-

byciu naukowych laurów, a nowatorski koncept 

nigdy nie pojawia się na rynku. Dlaczego tak się 

dzieje i jak temu zaradzić?

Hamulce polskiej innowacyjności

Pomimo tego, że Polakom nie brakuje pomysłowo-

ści i przedsiębiorczości to na tle Europy wypadają 

słabo. Europejski Indeks Innowacyjności pozycjo-

nuje nas na dalekiej 25. pozycji w Unii Europej-

skiej. Wynik w rankingu jest efektem oceny wielu 

procesów: naukowych, prawnych, finansowych, 

które powinny być połączone w jeden ekosystem 

wspierający innowacje. Na podstawie tego widać 

jak wiele zostało do zrobienia, aby powyższe para-

metry ze sobą zgodnie współpracowały w wspiera-

niu naukowców i przemysłowców. 

Niektóre kroki już zostały podjęte, np. wpro-

wadzenie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, 

która ma ułatwiać badaczom komercjalizację ba-

dań, a także utworzenie nowego programu opera-

cyjnego,  na finansowanie wydatków na innowa-

cyjność z  perspektywy budżetowej UE. Nakłady 

na badanie i rozwój w 2020 roku mają wzrosnąć 

trzykrotnie i wynieść 1,7 % PKB. 

Polacy mają zatem predyspozycje do zdoby-

wania globalnego rynku, jednak to państwo musi 

zapewnić sprzyjające warunki prawne i finanso-

we, aby mogli się rozwijać. Na to jednak potrzeba 

czasu i w dalszym ciągu prowadzenia szerokich 

działań, zarówno pod względem legislacyjnym,  

jak i społecznym.

Kamila Piasta

kamila.piasta@skninwestor.com

„ W opublikowanym,  
w październiku zesta-
wieniu liderów innowa-
cji „New europe 100” 
znalazło się najwięcej 
polaków
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gloBaliZaCja 
RyNkÓW fiNaNSoWyCh
Gospodarkę światową końca XX wieku 

charakteryzował szybko postępujący 

proces globalizacji. Zachodził on zarówno 

na rynku realnym, jak i na rynku finan-

sowym. Następowało pogłębianie się 

powiązań ekonomicznych między różnymi 

krajami świata oraz intensywny rozwój 

handlu międzynarodowego. W konsekwen-

cji zaczęto mówić o procesie globalizacji 

finansowej, przejawiającym się pogłębie-

niem powiązań między krajowymi rynkami 

finansowymi w skali światowej. 

Postrzeganie globalizacji rynków

Początkowo wielu ekonomistów podchodziło do 

globalizacji z dużą dozą optymizmu oraz uzna-

wało ją za pożądany proces. Zwracano wówczas 

szczególną uwagę na 3 główne korzyści płynące 

z procesu globalizacji: po pierwsze, możliwą 

poprawę efektywności działania w skali międzyna-

rodowej, wynikającą z lepszej optymalizacji aloka-

cji zasobów w skali światowej, po drugie, spodzie-

wana poprawa efektywności funkcjonowania 

rynków finansowych, w tym zwiększenie ich płyn-

ności oraz potencjał dla pojawienia się nowych 

produktów. Trzecim podkreślanym aspektem 

było pojawienie się możliwości dla inwestorów 

do skuteczniejszej dywersyfikacji ryzyka inwe-

stycyjnego, co znalazło swoje odzwierciedlenie  

w nowych wówczas instytucjach takich jak fundu-

sze hedgingowe czy Private Equity. 

Optymizm ekonomistów został jednak poda-

ny w wątpliwość przez globalny kryzys finansowy 

w latach 2007 – 2009, w skutek którego zaczęto 

zwracać uwagę na głosy przeciwników globaliza-

cji finansowej oraz płynące z tego procesu zagro-

żenia. Stało się wówczas jasne, że silne powiąza-

nia rynków stwarzają niespotykane dotąd ryzyko 

szybkiego rozprzestrzeniania się kryzysów finan-

sowych oraz destabilizacji gospodarki świato-

wej. Dla lepszego zrozumienia skali mających 

wtedy miejsce wydarzeń, warto zwrócić uwagę  

na 82% spadek międzynarodowych przepły-

wów kapitałowych w 2008 roku w stosunku  

do 2007 roku oraz spadek aktywów światowego 

sektora finansowego o 16 bln USD w tym samym 

okresie. 

Obecnie przypuszcza się, że proces globa-

lizacji finansowej nie ustanie, lecz ewoluuje  

w tzw. globalizację kontrolowaną. Będzie ona 

oparta o globalne instytucje nadzorcze, mające 

na celu zapewnienie bezpieczeństwa i stabilno-

ści światowego rynku finansowego tj. Europejski 

Urząd Nadzoru Bankowego czy Europejski Urząd 

Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. Trud-

no kwestionować konieczność podjęcia działań 

zmierzających do ograniczenia ryzyka powtórze-

nia się kryzysu o podobnej skali jak ten z początku  

XXI wieku. Otwartym jednak pozostaje pytanie, 

czy mnożenie instytucji nadzorujących i regulują-

cych globalny rynek finansowy przyniesie oczeki-

wane rezultaty. 

Potencjalne korzyści

Globalizacja finansowa może przyczynić się do 

poprawy funkcjonowania systemu finansowe-

go przede wszystkim na dwa sposoby. Po pierw-

sze, może ona zwiększyć dostępność funduszy. 

Po drugie, ma szansę przyczynić się do poprawy 

infrastruktury finansowej, co może zmniejszyć 

problem asymetrii informacji. W konsekwencji, 

potencjalnie zmniejszy ryzyko negatywnej selekcji 

(adverse selection) i liczbę nadużyć, zwiększając 

dostępność zewnętrznego finansowania.

W zintegrowanym finansowo świecie 

fundusze mogą swobodnie przepływać z krajów 

z nadwyżką środków do krajów, gdzie krańco-

wy produkt kapitału jest wysoki. Dzięki temu 

inwestorzy zagraniczni mogą dostarczać kapi-

tał do krajów rozwijających się, jeśli oczekują, 

że kraje te będą rozwijały się szybciej niż rozwi-

nięte gospodarki i pozwolą im osiągnąć wyższe 

stopy zwrotu przy akceptowalnym przez nich 

ryzyku. Przykładem takich inwestorów mogą być 

fundusze Private Equity, które w oczekiwaniu na 

wysokie stopy zwrotu wykupują udziały w przed-

siębiorstwach uznanych przez nie za atrakcyjne.  

Ich sukcesy i stopy zwrotu sięgające nierzadko  

30% rocznie wiążą się jednak nie tylko z traf-

ną oceną potencjału firmy, ale również z naby-

ciem pakietu większościowego oraz nadzorowa-

niem jej działalności z poziomu rady nadzorczej. 

Nowe źródła finansowania oznaczają, że sytuacja 

kredytobiorców nie zależy wyłącznie od środków 

krajowych, a kapitał dostępny z nowych źródeł 

przyczynia się do zwiększenia dyscypliny rynko-

wej, zarówno na poziomie makroekonomicznym, 

jak i na poziomie sektora finansowego oraz na 

poziomie kredytobiorców prywatnych i publicz-

nych. Skuteczność tego rodzaju dyscyplinowania 

wynika z łatwości realokacji kapitału zagraniczne-

go między przedsiębiorstwami i poszczególnymi 

krajami. 

Drugą wartą odnotowania korzyścią wyni-

kającą z globalizacji rynków finansowych jest 

poprawa infrastruktury finansowej. Ulepsze-

nie infrastruktury oznacza, że pożyczkobiorcy  

i pożyczkodawcy będą działać w bardziej przej-

rzystym, konkurencyjnym i sprawnym systemie. 

W teorii istnieją różne przesłanki poprawy infra-

struktury sektora finansowego dzięki globaliza-

cji. Przede wszystkim, globalizacja prowadzi do 

większej konkurencji wśród inwestorów i pożycz-

kodawców, czego efektem może być wzrost wydaj-

ności sektora. Co więcej, przyjęcie przez kraje 

międzynarodowych standardów rachunkowości 

zwiększa przejrzystość sprawozdań. Ponadto, 

globalizacja finansowa przyczynia się do uspraw-

nienia sposobów zarządzania korporacyjnego, 

ponieważ nowi akcjonariusze i potencjalni oferen-

ci mogą wymagać dokładniejszego monitorowania 

działania przedsiębiorstw. W dodatku, pojawienie 

się banków zagranicznych może przyczynić się do 

poprawy infrastruktury finansowej krajów rozwi-

jających się. Mają one dostęp do lepiej zdywer-

syfikowanych źródeł finansowania z całego świa-

ta, przez co są mniej wrażliwe na ryzyko i skutki 

negatywnych szoków dla gospodarki rozwijają-

cych się krajów. Poza tym, pojawienie się banku  

zagranicznego może prowadzić do przyjęcia 

lepszych praktyk w sektorze bankowym w danym 

kraju, w szczególności w zakresie zarządzania ryzy-

kiem, ale również technik zarządzania, co prowadzi  

do poprawy efektywności sektora bankowego.

 

Potencjalne zagrożenia

Mimo że globalizacja ma wiele potencjalnych 

korzyści, może ona również nieść ze sobą ryzyko 

i prowadzić do powstawania oraz rozprzestrzenia-

nia się kryzysów finansowych. 

Przede wszystkim, sprzyja ona powstawa-

niu niedoskonałości międzynarodowych rynków, 

takich jak powstawanie tzw. bańki spekulacyj-

nej, efekt owczego pędu czy ataki spekulacyjne. 

Wymienione zjawiska mogą doprowadzić do 

kryzysów nawet w krajach z dobrze rozwiniętym 

systemem finansowym, co można było obser-

wować w trakcie globalnego kryzysu w latach  

2007 – 2009 czy przy okazji jednego z najgło-

śniejszych ataków spekulacyjnych, zainicjowanym 

przez fundusz hedgingowy Quantum George’a 

Sorosa w 1992 roku, w efekcie którego funt brytyj-

ski wypadł z węża walutowego.

Ponadto globalizacja może prowadzić do 

kryzysów w sytuacji, kiedy państwo staje się 

zależne od kapitału zagranicznego, wtedy nagłe 

wahania w przepływach kapitału zagranicznego 

mogą skutkować trudnościami z finansowaniem, 

a nawet spowolnieniem gospodarczym. Zmiany 

te nie zawsze muszą być spowodowane sytuacją 

wewnętrzną kraju. Mogą one być efektem polityki 

stóp procentowych w innych regionach na świe-

cie czy też cykli koniunkturalnych rozwiniętych 

gospodarek. 

Co więcej, globalizacja finansowa może 

również prowadzić do rozprzestrzeniania się 

kryzysów finansowych między krajami. Czynni-

ki sprzyjające powstawaniu efektu „zarażenia” 

kryzysem to przede wszystkim rzeczywiste zależ-
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ności między krajami wynikające np. z wzajemne-

go handlu zagranicznego czy efekt owczego pędu. 

Powiązania finansowe powstają, gdy kraje działają 

w obrębie jednego międzynarodowego systemu 

finansowego np. kiedy wartość zabezpieczenia 

lewarowanego przedsiębiorstwa spadnie ze wzglę-

du na wystąpienie kryzysu w jednym państwie 

i musi zwiększyć swoje rezerwy przez sprzedaż 

swoich aktywów w innym, nie dotkniętym jesz-

cze kryzysem kraju. O efekcie owczego pędu  

i paniki możemy mówić natomiast w sytuacji, 

gdy inwestorzy w kraju niedotkniętym kryzysem 

postanawiają sprzedawać swoje udziały w obawie 

przed pojawieniem się spadków również na ich  

rodzimym rynku.

Pomysł na kryzys?

Jednym z głównych wyzwań związanych z globa-

lizacją finansową jest znalezienie bezpieczne-

go sposobu zintegrowania światowego systemu 

finansowego. System ten powinien być zabezpie-

czony przed powstawaniem i rozprzestrzenia-

niem się kryzysów oraz ograniczaniem ich skali.  

Z drugiej strony powinien pozwolić na zachowa-

nie możliwości wzajemnego czerpania korzyści  

z partycypacji w globalnym systemie finanso-

wym, zarówno przez kraje rozwinięte, jak i rozwi-

jające się. Stworzenie takich warunków nie jest 

jednak proste, lecz cały czas podejmuje się dzia-

łania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa 

i stabilności rynków. Przykładem takich działań, 

może być powoływanie nowych, ponadnarodo-

wych instytucji nadzorczych oraz próby wypra-

cowania wspólnych i jednolitych rozwiązań, 

które pozwolą zwiększyć przejrzystość rynków,  

np. poprzez rozpowszechnienie międzynarodo-

wych standardów rachunkowości i sprawozdaw-

czości finansowej. 

Czy te działania zapobiegną powstaniu kolej-

nych kryzysów w przyszłości? Prawdopodobnie 

nie, jednak bez wątpienia sukces zawsze wyma-

ga współpracy, również tej międzynarodowej,  

a umiarkowane ryzyko zawsze niesie za sobą  

prawdopodobieństwo odpowiedniej premii.

Adam Staniszewski

adam.staniszewski@skninwestor.com

silne powiązania (...) stwa-
rzają niespotykane dotąd 
ryzyko szybkiego rozprze-
strzeniania się kryzysów fi-
nansowych oraz destabili-
zacji gospodarki światowej

„
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oDe to huMaN Capital
Lately, unemployment has been a huge 

issue, disputed widely all around the world. 

There are European countries where it’s 

higher than it has ever been in the modern 

history, and efforts are taken to reduce it. 

But what can be done to achieve it? Shall 

the system do something to improve the 

chances of people’s succeeding at the labor 

market, or should it be you?

To try and answer these questions, we first 

turn to the IZA “Youth Unemployment and Vo-

cational Training (2012)” paper, that lists ac-

tions which should be taken in order to reduce  

the Youth’s unemployment: promoting general 

education, stimulating the creation of formal and 

sustainable jobs, modernizing vocational school-

ing, bringing academic education closer to the 

private sector and upgrading vocational training 

in the informal sector. We can tell at the very 

first glance, that all of them are closely related to 

human capital. And that’s exactly what I will do 

in this article — I will try to determine whether  

the link between human capital (the lack of it)  

and unemployment is real or not. 

What is all the fuss about? 

The key to make the further discussion meaning-

ful is to precise the meaning of human capital.  

The common definition suggested by the Oxford 

Dictionaries is as follows: the skills, knowledge, 

and experience possessed by an individual or pop-

ulation, viewed in terms of their value or cost to  

an organization or country. Let’s say, for the pur-

pose of this article, that it is the mix of formal ed-

ucation and on—the—job training (that including 

job learning), with the assumption that in this mix 

no component is of bigger importance than anoth-

er one (one of the topic’s greater developer Jacob 

Mincer assumes that it’s almost a 50—50 relation, 

though). 

Damping numbers 

But first, let me make a brief overview of the sit-

uation of the European Youth, of which I am, 

from an obvious reason, particularly concerned. 

According to the McKinsey January 2014 Re-

port, about one third of the employers has faced 

the situation where a vacancy was not occupied 

due to the lack of at least one sufficient candidate  

— where sufficient sometimes meant as little as 

having well developed soft skills. It is claimed 

that this situation may be caused by a different 

view on education’s purpose of its beneficiaries, 

providers and most importantly — employers. 

This in turn is caused by the lack of communica-

tion between the parties, which, “even if arises,  

is either not frequent enough or just not effective”, 

as the report claims. All of this have astounding-

ly disturbing influence on the Youth’s percep-

tion of their labor market situation. In fact, 79%  

of the European Youth don’t get enough support  
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on their educational path and almost as many (73%) 

have no desire to become employable. Let’s make 

the picture bigger by summoning some statistics.  

As of December 2007, 15% of the European Un-

ion’s Youth (no significant matter if from Euro-

zone or not, as the chart clearly shows) had no job. 

In just 2 years the situation changed dramatically 

— unitl the end of 2009 it rose by an enormous  

5 percentage points, just to peak exactly three 

years later, 3pp higher. That still doesn’t shed 

enough light on the scale of the problem? Let’s 

converse it into absolute numbers — the increase 

from 15pp (3,91 mm) to 23pp (5,48 mm) equals 

over 1,5 mln additional unemployed people under 

the age of 25. 

Something to debunk 

Now that I have grieved over my generations’ fate, 

let’s turn to first component of human capital, 

which we have defined a while ago — education. 

There seems to be a tendency to think of educa-

tions’ usefulness as of a myth. More and more 

young people boast of their capacity to earn mon-

ey — good money — without any formal education 

diploma or whatsoever. Well, they are somehow 

right in their reason. But how much of the scientif-

ically proven reason is there? 

More numbers… less damping 

An important issue to raise — is education a kind 

of protection from unemployment? Data provided 

by the Polish Central Office of Statistics suggest 

that it indeed is. As we can see in the chart, of those 

who enrolled from tertiary education only 5% were 

unemployed by the end of 2012. Numbers double 

or even triple when we consider people with vo-

cational (11,5%) or general (14,4%) secondary  

and basic vocational (12,7%). Lower secondary 

primary and incomplete primary gives vague, just 

above 50% chance of employment. 

But there is more to it. The mere unemploy-

ment rate doesn’t suggest the quality of the job an-

yhow. There are a few ways to measure it, I’ve de-

cided to choose the one that seems to be the main 

drive for the modern homo oeconomicus - sala-

ries. According to the “Poland’s Salary Research” 

conducted by Sedlak&Sedlak in 2012, the worker’s 

with higher education diploma mean earnings are 

as much as 80% higher (Warsaw) than of the one 

with the general secondary (the lowest difference 

being 42% in Szczecin, where the means equal 

57%). 

Wait… is this the right field? 

As convincing as it gets, we’re still missing some-

thing. Education is an enormously wide concept. 

The use of this mere term makes us forget about 

its characteristics, crucial for measuring its influ-

ence on particularly anything. And without more 

insightful description of what kind of education 

actually contributes to the growth of ones’ human 

capital — and the economic incentives directly — 

we can’t precisely determine what is the outcome.  

At this point we might look at how the field  

of study affects the human capital level and, indi-

rectly, the vulnerability to unemployment. 

In their article (Intereconomics, 2012) Rid-

dell and Song argue, that considering the rela-

tion between education and unemployment one 

can’t forget about the significance of the field the 

studies concern. The problem lays in the market 

non-compatible distribution of students in the 

fields that we may label as “flooding the market” 

(Social Sciences, Law, etc.) and the “desirable, 

though unattended” (Health, Mathematics, Phys-

ics, etc.). The first one is approached year after 

year by constantly growing number of applicants 

being oblivious to the difficult labor market situ-

ation of this groups’ graduates. There are still not 

enough graduates of the latter group, though. 

A little turn 

So far it was practically all about education, with 

little mention of job training, on which I would 

now like to shift at least part of the attention.  

On-the-job training is specific kind of training, 

taking place in circumstances as close to those we 

may encounter in our everyday work as possible. 

It is quite easy, cheap and effective way to im-

prove multiple skills of the employees. An impor-

tant specific of job learning is that it’s education  

as well, it’s just not formal and far more special-

ized. Let’s review what the father of modern labor 

economics, Jacob Mincer, had to say on this top-

ic. He was one of the great minds who dedicated  

a significant part of their life to answer the ques-

tion: what is the real influence of education and 

on—the—job training on employability and earn-

ings? 

“Two heads are better than one” 

In his researches Mincer noticed that, rather than 

reducing the duration of unemployment period 

(when it happens), education acts as a reducer of 

the incidence of unemployment (probability of ex-

periencing unemployment in the next 12 months). 

What seems quite important, Mincer links high-

er education strictly with much higher rates of  

on—the—job training. For the most educated, he 

argues, the school education is “the complementa-

ry factor to job training in producing human capi-

tal”. It means that the formal education is not just 

the sole value in itself — it’s also a strong impulse 

to pursuing further knowledge and skills. Anoth-

er conclusion is that, even though education and 

vocational training are considered complimenta-

ry, “the schooling can also be a substitute for job 

training”, where the first promotes mobility and 

the latter highly reduces the probability of chang-

ing the workplace. This is because of the firm—spe-

cific of the on—the—job training and universality  

of formal education. 

What’s more, in their paper John C. Ham 

and Robert J. LaLonde estimated the effect of 

training on employment and unemployment du-

rations, based on experimental data. The analy-

ses’ outcome suggests that training, even though 

raises employment rates, does not achieve it 

by preventing the unemployed from remaining  

in the out—of—the—job—state, but by increasing 

the employment durations instead. This conclusion  

is coherent with these of Mincer. 

Let’s do it again 

In the beginning of this article I asked, and let’s 

do it again — what is all the fuss about? How to 

put unemployment and human capital together? 

There are lots of opinions on this matter, even 

more researches (sometimes more coherent with 

each other, sometimes less), as I think I have al-

ready proved. I will now try to be as concise as pos-

sible, putting what is crucial in a nutshell. 

First and foremost, improving human capi-

tal is a cure for unemployment, at least at an in-

dividual’s level. Data suggests it will raise your 

salary as well, and not just by a bit. That notwith-

standing, you still have to be careful when choos-

ing the field of study you’re planning to pursue.  

It might also be important to supplement it with 

the complementary on—the—job training. 

Worth noting, this article wasn’t intended to 

give a cut and dried recipe for remaining or be-

coming employed nor putting up your earnings. 

The summoned data is here just for reference  

and to emphasize the importance of the topic.

Bartosz Arendarski

bartosz.arendarski@skninwestor.com
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teSty NuMeRyCZNe
1. poniższe zadanie przedstawia ilu polaków korzy-
stało z bankowości mobilnej na przełomie 2012/2013 
roku.

1.1 jakie tempo wzrostu użytkowników bankowości 
mobilnej zanotował mBank w i kw. 2013 roku w po-
równaniu do poprzedniego kwartału?

a. 0,50 %  B. 0,67 %
C. 0,75 %  D. 1,50 %

1.2 który z przedstawionych banków zanotował naj-
większy procentowy wzrost użytkowników bankowo-
ści mobilnej pomiędzy badanymi okresami?

a. mBank        B. pko Bp
C. Bank pekao S.a.  D. BZ WBk

1.3 jaki udział w rynku użytkowników bankowości 
mobilnej miał bank BZ WBk w iV kw. 2012 roku?

a. 10,11 %        B. 10,58 %
C. 11,02 %   D. 11,42 %

1.4  ile wynosi średnia liczba klientów banków pko Bp 
oraz pekao Sa korzystających z bankowości mobilnej 
w i kw. 2013 roku?

a. 254  B. 508
C. 254 000  D. 508 000

inne

BZ WBK

Pekao S.A.

PKO BP

mBank

Liczba użytkowników bankowości mobilnej (aplikacja lub wersja lite) w tys.

318 300

237
201

125

IV kw. 2012

inne

BZ WBK

Pekao S.A.

PKO BP

mBank

I kw. 2013

369 302

268

240
152

Suma - 1181

Suma - 1331
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2. poniższe zadanie przedstawia populację, a także 
długość autostrad wyrażoną w kilometrach  
w 4 krajach europy.

2.1 o ile procent zmieniła się długość autostrad na 
Węgrzech w 2012 roku w stosunku do roku 2009?

a. 2,57 %  B. 16 %
C. 19,01 %  D. 84,03 %

2.2 ile łącznie wynosiła suma ludności zamieszkują-
ca polskę i Szwajcarię w 2012 roku?

a. 46493  B. 138191
C. 46487000 D. 46493000

2.3 W jakim kraju (z wymienionych) przypadało 
najwięcej kilometrów autostrady na 1 mieszkańca  
w 2009 roku?

a. Węgry  B. austria
C. polska  D. Szwajcaria

Kraje/Lata 2009 201120102009201220112010

Węgry

Szwajcaria

Polska

Austria

10031

14151406

1516147712739932993210014

8335 8352 8375 8408 1696 1719 1719

38136 38167 38530 38538 849 857 1070

7702 7786 7870 7955 1406

suma

2012

38136 64319 64761 64833 5224 5459 5720 6018

1419

1356

1719

1515

Populacja w tysiącach Długość autostrad w kilometrach

3. poniższe zadanie przedstawia oceny wybranych 
uczniów czterech klas w i liceum ogólnokształcącym 
w tychach.

3.1 który uczeń posiada najlepszą średnią ze wszyst-
kich ocen?

a. uczeń a  B. uczeń B
C. uczeń C  D. uczeń D

3.2 jakie jest przeciętne odchylenie ocen z chemii?

a. o,5  B. 0,67
C. 1  D. 2

3.3 jaka jest mediana wśród ocen z przedmiotów 
ścisłych?

a. 3  B. 3,5
C. 4  D. 4,5

Oceny wybranych przedstawicieli czterech klas w I Liceum Ogólnokształcącym w Tychach

Oc
en

a 4

6

3

5

1

2

chemia jęz. polskihistoriamatematykafizyka geografia

uczeń A uczeń B uczeń C uczeń D

4. poniższe zadanie przedstawia jak kształtuje się 
sprzedaż pewnych zabawek w wybranych firmach.
 
4.1 jaka firma osiągnęła największy zysk ze sprzeda-
ży zabawki 1?

a. firma a  B. firma B
C. firma C  D. brak danych

4.2 jaka firma osiągnęła największy przychód ze 
sprzedaży wszystkich zabawek?

a. firma a  B. firma B
C. firma C  D. brak danych

4.3 jaka była przeciętna cena sprzedaży zabawki 3?

a. 38,75  B. 39,44
C. 40  D. 120

5. W poniższym zadaniu przedstawione są różne ciagi 
liczb. jaką liczbę należy wstawić w miejsce znaku 
zapytania, aby ciąg był prawdziwy?

5.1
1 4 16 ? 256

a. 24  B. 64
C. 96  D. 128

5.2
11 ? 17 19 23

a. 6  B. 7
C. 13  D. 15

5.3
1 2 ? 24 120

a. 3  B. 4
C. 6  D. 12

5.4
5 14 41 ? 365

a. 55  B. 81
C. 120  D. 122

Opracowanie: 

Filip Rosiński

filip.rosinski@skninwestor.com
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odpowiedzi:
1.1 B
1.2 D 
1.3 B
1.4 C 
2.1 C
2.2 D
2.3 B
3.1 D
3.2 a
3.3 C 
4.1 D
4.2 C
4.3 B
5.1 B
5.2 C
5.3 C
5.4 D


