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OD REDAKCJI

Mamy niezmierną przyjem-
ność zaprezentować Wam 
kolejne wydanie magazynu 
Deal. Bardzo nas cieszy, że 
już od ponad trzech lat na 
łamach naszego czasopis-
ma prezentujemy studen-
cki punkt widzenia. Jeste-
śmy Wam wdzięczni, że 
przez cały ten czas jesteście  
z nami dzieląc się swoimi 
uwagami. Staramy się ciągłe 
podnosić poprzeczkę zarów-
no w sferze merytorycznej 
jak i wizualnej naszych ar-
tykułów.  Mamy nadzieję, że 
dzięki temu Deal prezentuje 
w sposób przystępny zawi-
łe meandry współczesnego 
świata ekonomii i rynków 
finansowych.
W najnowszym numerze 
znajdziecie wiele artykułów 
poświęconych obecnej sy-
tuacji gospodarczej świata. 
Postanowiliśmy jednak nie 
skupiać się stricte na samym 
zjawisku obecnego kryzy-
su, ale potraktować temat nieco bardziej 
twórczo i swobodnie. Owoc naszych sta-
rań prezentuje się właśnie Waszym oczom.  
Opowiemy Wam między innymi jak z trud-
ną sytuacją gospodarczą radzą sobie linie 
lotnicze, jakie stoją przed nimi wyzwa-
nia oraz jaka przyszłość czeka tą branżę.  
Z wywiadu z Markiem Mikuciem (Dyrek-
torem Inwestycyjnym TFI Allianz Polska) 
dowiecie się jak inwestować na giełdzie  
w czasach bessy. W artykule dotyczącym 
strategii inwestycyjnych z ochroną kapi-
tału sprawdzimy czy rzeczywiście można 
skutecznie ochronić się przed stratami na 
giełdzie oraz jakie możliwości zarabiania 
daje takie podejście. Ponadto będziecie 
mogli przeczytać w jakim kierunku zmie-
rza warszawska giełda i jakie perspekty-
wy otwierają się przed polskim rynkiem 
kapitałowym w przyszłości. W dziale Por-
tret Twórcy przedstawimy Wam sylwetkę 
Steve’a Jobs’a, twórcy potęgi firmy Ap-
ple oraz ikony ostatnich lat. Dowiecie się  
w jaki sposób CEO Apple’a potrafi przekuć 
każdą porażkę w spektakularny sukces.
Oprócz artykułów poświęconych bieżącej 

sytuacji w światowej gospodarce jak zawsze 
prezentujemy Wam tematy bliskie studen-
ckiemu życiu. Zachęcamy do przeczytania 
wywiadu z nowym Rektorem Uniwersytetu 
Łódzkiego - prof. zw. dr hab. Włodzimie-
rzem Nykielem. Zapalonych podróżników 
z pewnością zaciekawi artykuł poświęcony 
Brazylii.
Aby nasze artykuły czytało się jeszcze przy-
jemniej postanowiliśmy odświeżyć nieco 
szatę graficzną Deala. Mamy nadzieję, że 
zmiany przypadną Wam do gustu i spra-
wią, że jeszcze chętniej sięgniecie po Deala 
w wolnej chwili.
Chcielibyśmy również podziękować na-
szym partnerom, bez których wydawanie 
naszego czasopisma byłoby niemożliwie. 
Bardzo dziękujemy, że od tylu lat nie-
zmiennie wierzą Państwo w nasz magazyn 
i doceniają zapał oraz pasję tworzących go 
ludzi. Wierzymy, że w przyszłości nasza 
współpraca będzie się dalej rozwijać przy-
sparzając samych korzyści.

Szymon Rybarkiewicz
szymon.rybarkiewicz@skninwestor.com

Projekt okładki: Szymon Rybarkiewicz



W 
São Paulo wylądo-
waliśmy 21 stycznia 
2008. Już przy wyjściu  
z lotniska nikt nie wąt-
pił, że znaleźliśmy się  

w strefie klimatu tropikalnego. Z samego 
rana temperatura sięgała blisko 30 stopni. 
Było parno i duszno, a wokół budynków 
lotniska rosły wysokie palmy. Specjalnie 
podstawiony autokar czekał na naszą grupę 
i udaliśmy się prosto do hotelu. Pierwszy 
dzień pobytu zaplanowany był na odpoczy-
nek po po- dróży, ale któżby 

chciał spędzać 
czas w hotelo-
wym pokoju, 
tym bardziej, że 
karnawał zbli-
żał się szybki-
mi krokami… 
Jednak nie 
przebyliśmy 

society”. Dowiedzieliśmy 
się z jakimi problemami bo-
ryka się Brazylia, nad czym obec-
nie pracuje rząd, a także jak przedstawia 
się sytuacja różnych grup społecznych. Dla 
nas szczególnie ciekawe okazało się spotka-
nie z Andrzejem Bukowińskim - Polakiem 
mieszkającym od wielu lat w Ameryce Po-
łudniowej. Jest on światowej sławy reżyse-
rem filmów reklamowych, wielokrotnym 
laureatem Międzynarodowego Festiwalu 
SAWA w Cannes. Co więcej zostaliśmy 
zaproszeni na spotkanie z prezydentem 
miasta - Gilberto Kassab. Prezydent od-
powiadał na nasze pytania dotyczące  
w szczególności metropolii São Paulo, jej 
perspektyw rozwojowych, a także roli, jaką 
odgrywa to największe miasto Ameryki Po-
łudniowej.

PO GODZINACH…
Po zajęciach odkrywaliśmy sekrety São 
Paulo. Nam szczególnie zapadła w pa-

mięć 25 Aleja. Jest to tak 
naprawdę uliczny targ 
z całą rzeszą drobnych 
handlarzy, oferujących 
najczęściej własnoręczne 
wyroby, takie jak odzież 
czy biżuteria. Zmęczeni 
kupowaniem pamiątek 
turyści chętnie kierują się 
do małych barów, gdzie 
można spróbować trady-
cyjnej, brazylijskiej kuch-
ni. Popularne są również 
targi owoców. My Euro-
pejczycy nawet nie 
jesteśmy w stanie 
wyobrazić sobie jak 
wiele egzotycznych 

tak dalekiej drogi wyłącznie w celach kra-
joznawczych lub po to, by się dobrze bawić 
w rytm gorącej samby. Uniwersytet Łódzki 
we współpracy z brazylijskim Faculdades 
Metropolitanas Unidas (FMU) zorgani-
zował nam serię wykładów poświęconych 
tematyce ekonomicznej, kulturowej, eko-
logicznej, tak byśmy mogli poznać różne 
od naszych warunki, w jakich przyszło 
funkcjonować Brazylii oraz innym krajom 
Ameryki Południowej. 

UNIWESYTET FMU
Pierwszego dnia na uniwersytecie FMU 
powitano nas bardzo serdecznie. Wśród 
zgromadzonych byli: rektor uczelni, miej-
scowi urzędnicy, a także przedstawiciele 
mediów. Każdy kolejny dzień rozpoczynał 
się zajęciami prowadzonymi przez profeso-
rów z różnych zakątków świata. Cykl wy-
kładów zatytułowany był ”Globalization, 
regionalization and development dimen-

sioned by the information 
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owoców można znaleźć w Ameryce Połu-
dniowej. Acerola, graviola, cajú to tylko 
niektóre z nich, a zapewne mało kto wie, 
że istnieją. Pewnego dnia wybraliśmy się 
na pokaz samby. Przepięknie ubrani tan-
cerze, gorące rytmy oraz głośna muzyka 
zrobiły na nas duże wrażenie. Po występie 
mogliśmy dołączyć do tańczących i uczyć 
się podstawowych kroków. Wieczory spę-
dzaliśmy w tradycyjnych restauracjach, 
pubach i dyskotekach. We wszystkich tych 
miejscach towarzyszyła nam grupa sympa-
tycznych i pomocnych Brazylijczyków, któ-
rzy dbali o nasze bezpieczeństwo. 

WYCIECZKI
Ponadto zorganizowano nam dwie wy-
cieczki. Pod koniec pierwszego tygodnia 
pobytu pojechaliśmy na samo południe 
kraju, by zobaczyć znajdujące się na gra-
nicy z Argentyną wodospady Iguaçú. Jest 
ich łącznie 275, każdy o średniej wysokości 
60 m. Za pomocą małych mostów można 
się swobodnie poruszać między wodospa-
dami i podziwiać ten cud natury. Bardziej 
odważni decydują się na treking, rafting 
lub wynajęcie helikoptera, by zobaczyć 
krajobraz z lotu ptaka. My wybraliśmy mo-
torówkę, która podjeżdża pod same wodo-
spady, tak, że do hotelu wróciliśmy mok-
rzy. Na rzece Paranie, która między innymi 
tworzy ogrom Iguaçú, znajduje się także 
jedna z największych na świecie elektrowni 
wodnych - Itaipu. Właśnie tam, o zmroku, 
pod koniec pełnego wrażeń dnia, mieliśmy 
okazję obejrzeć niesamowite przedstawie-
nie przy użyciu muzyki i świateł.
Na pożegnanie Brazylii, dwa dni przed po-
wrotem do Polski, wybraliśmy się do słyn-
nego Rio de Janeiro. Na sam początek wje-
chaliśmy kolejką linową na Pao de Acucar, 
czyli Głowę Cukru, z której szczytu rozpo-
ściera się przepiękny widok na całe miasto. 
Następnie zwiedziliśmy piłkarski stadion 
Maracana, a także będący symbolem Rio, 
pomnik Chrystusa Zbawiciela. Popołudnie 
spędziliśmy na lunchu w jednej z licznych 
restauracji znajdujących się przy jednej z 
najsłynniejszych plaży świata - Copacaba-
nie, a także zakupiliśmy pamiątki na tam-
tejszym targu.

CIEKAWOSTKI
Wersja druga: Pobyt w Brazylii odkrył 

przed nami te, tak odmienne od naszych 
europejskich, niesamowite miejsca, 

ale także szarą codzienność i liczne 
problemy, z jakimi boryka się ten 
kraj. Kontrastem do zamożnych ro-

dzin, luksusowych samochodów i re-
stauracji jest wszędzie dostrzegalna 

POWRÓT DO DOMU
Jeżeli mogłybyśmy wrócić ponownie do 
Brazylii, na pewno byśmy to zrobiły. Dwa 
tygodnie spędzone „za oceanem” utwier-
dziły nas w przekonaniu, że jest jeszcze 
wiele więcej miejsc i osob, które warto 
odwiedzić oraz poznać. Nasi brazylijscy 
znajomi, chociaż tak inni od nas i żyjący 
w innych realiach, okazali się bardzo nam 
bliscy. Może niebawem przekonamy się, co 
ciekawego kryje kolejny egzotyczny kraj...

Agata Nawrocka
agata.nawrocka@skninwestor.com

Ewa Stawasz
ewa.stawasz@skninwestor.com

bieda; wie-
lu ludzi led-
wo wiąże ko-
niec z końcem  
i potrafi prze-
trwać za jednego 
dolara dziennie. 
Podczas podróży 
do Rio de Janeiro 
było to widoczne naj-
bardziej, kiedy to prze-
jeżdżaliśmy ulicami tak 
zwanych „favelas”, czyli 
tamtejszych dzielnic biedy. 
Poważnym problemem, któ-
ry jednocześnie nie pozwala 
na poprawę sytuacji, jest nie-
wydolny system edukacji, który 
pozostawia ludzi bez perspektyw. 
Obecnie sytuacja ta jednak ulega 
znacznej poprawie. Jest to, co praw-
da proces długotrwały i trudny, ale już 
można zauważyć zmianę. „Według naj-
nowszych badań dwóch niezależnym od 
siebie instytutów badania opinii publicz-
nej ponad połowa Brazylijczyków (51,8 
proc) uważa, że przynależy do klasy śred-
niej”.
Jednak pośród wielu problemów, nie 
można zapomnieć o pozytywach. Brazylia 
jest jednym z najczęściej wybiera-
nych przez podróżnych zakątków 
świata. Nic w tym dziwnego, jako 
że tamtejsze plaże nie mają sobie 
równych, a pogoda dopisuje nawet  
w środku kalendarzowej zimy. Kraj 
może pochwalić się dobrze rozwi-
niętą siecią hoteli oraz restaura-
cji. Turystyka stanowi więc jedno  
z podstawowych źródeł dochodów 
Brazylijczyków, szczególnie w ta-
kich miejscowościach jak Rio de 
Janeiro, Salvador, Fortaleza czy 
Natal. Gospodarkę napędza rów-
nież rolnictwo, a przede wszystkim 
uprawa soi oraz trzciny cukrowej, 
z której produkuje się alkohol bę-
dący tańszym substytutem stale 
drożejącej ropy naftowej. Co więcej 
nowo odkryte złoża ropy naftowej 
w stanie Sao Paulo i w Rio de Ja-
neiro przyczyniają się znacznie do 
polepszenia warunków bytowych 
miejscowej ludności. Wszystko to ma we-
dług prezydenta Luiz Inacio Lula da Sil-
vy pomóc Brazylii uporać się z biedą. My 
mamy nadzieję, że te obietnice i nadzieje 
nie okażą się płonne. Kraj potrzebuje sta-
bilnej sytuacji makroekonomicznej, by 
móc się szybko rozwijać i by raz na zawsze 
zniknęły z tamtejszego krajobrazu favelas.
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że przynależy do klasy średniej”
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Z
apowiedź rządu o wprowadzeniu 
w Polsce w 2012 roku euro, roz-
poczęła publiczną debatę na temat 
skutków przyjęcia wspólnej walu-

ty. Jest oczywiste, że jak każda poważna 
zmiana, przyjęcie euro budzi wiele wątpli-
wości zarówno u przedstawicieli środowisk 
eksperckich jak i politycznych. Decyzję 
podejmują politycy, którzy jednak nie za-
wsze są w stanie przewidzieć konsekwencje 
przyjmowanych rozwiązań dla gospodarki. 
Wypadałoby więc rzetelniej przeanalizo-
wać, czy aby na pewno korzyści z integra-
cji walutowej przewyższają jej koszty. Zbyt 
pochopna decyzja może nas bowiem sporo 
kosztować.

KORZYŚCI
Wśród najczęściej wymienianych korzyści 
wstąpienia Polski do unii walutowej wy-
mienia się korzyści o charakterze makroe-
konomicznym, czyli dotyczące funkcjono-

wania gospodarki jako całości oraz korzyści 
mikroekonomiczne związane z działaniem 
poszczególnych elementów tworzących go-
spodarkę, w szczególności przedsiębiorstw 
oraz gospodarstw domowych.

Eliminacja ryzyka kursowego, obni-
żenie stóp procentowych 
Wprowadzenie euro wyeliminuje ryzyko 
kursowe tj. niepewność, co do kształtowa-
nia się kursu złotego względem europejskiej 
waluty. Trwała eliminacja ryzyka kursowe-
go wiąże się z redukcją premii za ryzyko, 
zawartej w stopach procentowych kraju nie 
będącego członkiem unii walutowej. Pre-
mia za ryzyko kursowe jest rekompensatą 
dla inwestorów, którzy decydując się na 
zakup aktywów denominowanych w walu-
cie krajowej, narażeni są na niekorzystne 
zmiany kursu walutowego prowadzące do 
spadku rzeczywistych zysków poniżej ich 
wartości oczekiwanej . Na niższy koszt ka-

pitału mogą wpły-
wać również inne 
czynniki, np. niż-
sza stopa inflacji i 
niższe oczekiwa-
nia inflacyjne czy 
też mniejsza skala 
przepływów kapi-
tałów spekulacyj-
nych. 

Wzrost wymia-
ny handlowej, 
wzrost inwesty-
cji 
Eliminacja ryzyka 
kursowego powin-
na przyczynić się 
do rozwoju wy-
miany handlowej 
wewnątrz strefy 
euro, gdyż zniknie 

niepewność, co do przyszłych zmian kur-
su walutowego, a tym samym przyszłych 
przychodów i kosztów eksporterów i im-
porterów. Rozwój handlu z kolei sprzyja 
redukcji przeciętnych kosztów produkcji 
osiągniętych dzięki zwiększeniu skali pro-
dukcji i powinien przełożyć się na szybszy 
napływ inwestycji bezpośrednich. 

Eliminacja zagrożenia kryzysem wa-
lutowym oraz spadek ryzyka makro-
ekonomicznego
Przyjęcie euro powinno przyczynić się do 
wzrostu wiarygodności naszej polityki ma-
kroekonomicznej i znacznie ograniczyć ry-
zyko występowania kryzysów walutowych 
będących następstwem spadku zaufania 
inwestorów do gospodarki danego kraju  
i będącego tego efektem gwałtownego od-
pływu kapitału. 

Redukcja kosztów transakcyjnych
Eliminacja bilateralnego kursu waluto-
wego niesie za sobą likwidację kosztów 
transakcyjnych związanych ze wzajemnym 
kupnem-sprzedażą walut. Redukcji ulegną 
również koszty ponoszone przy zabezpie-
czaniu kontraktów przed niekorzystnym 
kształtowaniem się kursu walutowego,  
a także tzw. koszty administracyjne zwią-
zane z ewidencjonowaniem operacji walu-
towych, bieżącą analizą ryzyka kursowego 
czy prowadzeniem dodatkowej księgowo-
ści. Jednak w dobie rozliczeń elektronicz-
nych, oszczędności finansowe wynikające 
z redukcji kosztów transakcyjne mogą być 
niewielkie, zbliżone do ok. 0,1-0,5% PKB 
Unii Europejskiej jako całości.

Wzrost presji konkurencyjnej
Wprowadzenie euro spowoduje większą 
przejrzystość cen, a w związku z tym ła-
twiej będzie można porównać oferty za-
granicznych importerów i eksporterów 

wyrażone w tej samej walucie bez koniecz-
ności dokonywania dodatkowych przeli-
czeń. Przedsiębiorstwa mogą też liczyć na 
szerszą oraz korzystniejszą cenowo ofertę 
usług bankowych, bowiem wzrośnie kon-
kurencja między instytucjami finansowy-
mi. Z drugiej strony, polscy przedsiębiorcy 
będą musieli przeciwstawić się zwiększo-
nej konkurencji ze strony firm wywodzą-
cych się ze strefy euro, dla których dalsza 
integracja europejskiego rynku towarów 
i usług umożliwi znaczne poszerzenie 

ich rynków zbytu. Dlatego też, w walce o 
klienta polskie firmy będą musiały stać się 
bardziej innowacyjne, dążyć do poprawy 
jakości oferowanych dóbr i usług, efek-
tywniej wykorzystywać dostępne zasoby 
oraz obniżyć koszty produkcji, co w konse-
kwencji powinno przełożyć się na spadek 
cen. Tak więc, mimo że część polskich firm 
może nie sprostać zagranicznej konkuren-
cji, jej wzrost w długim okresie powinien 
być korzystny dla polskich konsumentów 
oraz sprzyjać rozwojowi innowacyjności 
gospodarki.

KOSZTY
W toczącej się dyskusji na temat wprowa-
dzenia euro, wskazuje się częściej na po-
tencjalne korzyści zapominając, że koszty 
i zagrożenia wynikające z tego etapu in-
tegracji mogą być duże. Fakt, że niektó-
re kraje tzw. starej UE (Wielka Brytania,  
Dania, Szwecja) wstrzymały się z przyję-
ciem wspólnej waluty, powinien skłonić 
polskie władze do głębszej analizy czy spo-
dziewane korzyści w znacznym stopniu 
przewyższą potencjalne koszty. Oto naj-
częściej wymieniane koszty.

Utrata autonomii polityki  
monetarnej 
Przystąpienie Polski do strefy euro rów-
noznaczne jest z utratą autonomii polityki 
pieniężnej. Kompetencje do jej prowadze-
nia zostaną przekazane do Europejskie-
go Banku Centralnego (EBC). Zadaniem 
polityki monetarnej jest neutralizowanie 
działania szoków asymetrycznych za po-
mocą polityki kursu walutowego oraz poli-
tyki stopy procentowej. Ponieważ wstrząsy 
asymetryczne nie oddziaływują na wszyst-
kie kraje unii monetarnej w jednakowym 
stopniu i kierunku, trudno jest oczekiwać 
ich neutralizacji poprzez wykorzystanie in-
strumentów wspólnej polityki pieniężnej. 
Zatem powrót danej gospodarki do stanu 
równowagi powinien być możliwy poprzez 
skuteczne wykorzystywanie instrumentów 
ukierunkowanych na rynek pracy oraz po-
przez krajową politykę fiskalną.

Rynek pracy
W przypadku wystąpienia w unii monetar-
nej asymetrycznego wstrząsu popytowego 
w regionie dotkniętym szokiem może dojść 
do spadku produkcji, a w konsekwencji do 
wzrostu bezrobocia. Zgodnie z teorią opty-

malnych obszarów walutowych przedsta-
wioną przez Roberta Mundela, powinien 
nastąpić przepływ siły roboczej z kraju 
dotkniętego szokiem popytowym do kraju, 
w którym popyt wzrasta, co z kolei przy-
wróciłoby stabilność makroekonomiczną 
w obu krajach. Jednakże należy zauważyć, 
że polska siła robocza (wyjątek stanowią 
młodzi Polacy) cechuje się relatywnie ni-
ską skłonnością do zagranicznych migracji, 
na co wpływ mają bariery językowe, kultu-
rowe czy też niedostosowania struktural-
ne na europejskim rynku pracy. Ponadto 
wątpliwości, co do skuteczności polskiego 
rynku pracy jako mechanizmu niwelujące-
go skutki wstrząsów zewnętrznych może 
wzbudzać również niska elastyczność płac 
realnych. W sytuacji, gdy popyt spada, 
obniżenie płac realnych jest skutecznym 
instrumentem umożliwiającym przywró-
cenie równowagi, jednakże mające silną 
pozycją, polskie związki zawodowe nie-
chętnie się na to godzą. 

Polityka fiskalna
Polityka fiskalna może dokonywać się 
przez działanie automatycznych stabili-
zatorów, które samoczynnie dostosowują 
się do zaistniałej sytuacji makroekono-
micznej kraju w okresach recesji hamując 
spadek globalnego popytu, a w fazie oży-
wienia pozwalając na szybszy jego wzrost. 
Jednakże skuteczność automatycznych 
stabilizatorów może być ograniczona. W 
sytuacji wystąpienia wstrząsu popytowego 
stabilizatory fiskalne mogą prowadzić do 
powstania deficytu sektora finansów pub-
licznych wyższego, niż 3% PKB. Jeżeli defi-
cyt będzie utrzymywał się powyżej 
tego progu, Rada UE ds. Eko-
nomiczno-Finansowych 
może nałożyć surowe 
kary na kraj należący 
do strefy euro. 
Co więcej należy 
zauważyć, że 
trudno by-
łoby wyeg-
zekwować 
z n a c z n e 
transfery 
f i s k a l n e 
z krajów 
UE cie-
s z ą c y c h 
się dobrą 
koniunk-
turą go-
spodarczą 
do krajów 
przeżywają-
cych kryzys. 
W porówna-
niu do Stanów 
Zjednoczonych, 
w których dotknięte 
spadkiem aktywności 
gospodarczej regiony kraju 

mogą liczyć na transfer środków z budżetu 
federalnego, gospodarki UE mogą uzyskać 
wyłącznie ograniczoną pomoc. Wspólny 
budżet UE nie stanowi skutecznego me-
chanizmu redystrybucji fiskalnej, a jest to 
wynikiem restrykcyjnej regulacji podatko-
wej na poziomie ponadnarodowym . 

PODSUMOWANIE
Konkludując, wprowadzenie euro niesie za 
sobą zarówno korzyści jak i koszty. Polska 
wstępując do UE zobowiązała się do przej-
ścia do następnego etapu integracji, jakim 
jest unia monetarna i decyzja ta jest nie-
odwołalna. Polska ma jednak możliwość 
wyboru daty, kiedy chcemy się zacząć sta-
rać o członkostwo. Przedstawione powyżej 
korzyści niewątpliwe przemawiają za jak 
najwcześniejszym przyjęciem euro. Z dru-
giej strony należy wziąć pod uwagę fakt,  
iż w przypadku przyjęcia euro brak syn-
chronizacji cykli koniunkturalnych między 
Polską, a pozostałymi krajami unii waluto-
wej może bardzo niekorzystnie przełożyć 
się na wyniki gospodarcze kraju. Wskaza-
ne byłoby wcześniejsze przeprowadzenie 
niezbędnych reform i zmian prawnych 
usprawniających mechanizmy dostoso-
wawcze, tak by w sytuacji, gdy nie będzie-
my mogli liczyć na wsparcie ze strony EBC 
oraz budżetu unijnego, móc poprzez włas-
ne instrumenty przywrócić równowagę 
ekonomiczną.

Ewa Stawasz
ewa.stawasz@skninwestor.com

EURO W POLSCE, 
CZYLI
STUDENCKIE
SPOJRZENIE
NA WSPÓLNĄ
WALUTĘ
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ZACZNIJ MARZYĆ
  
Wstając rano dokładnie planujesz swój dzień, 
musisz starannie rozdzielić czas między kolejne 
koła naukowe, NGO, praktyki zawodowe czy 
samorząd akademicki. Masz tę świadomość, 
że najlepiej funkcjonujesz w sytuacjach 
stresowych, pod presją, gdy adrenalina 
pulsująca w skroniach przypomina, czym jest 
„prawdziwe życie”.

Więcej informacji  
o Akademii Liderów Rynku 
Kapitałowego dostępnych 
jest pod adresem 
internetowym  
www.paga.org.pl.
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Z
a najważniejszą wartość uzna-
jesz stawianie czoła kolejnym 
wyzwaniom i zmienianie ota-
czającej rzeczywistości. Jeśli w 
jakimś stopniu powyższy opis 
przypomina Ciebie, prawdo-

podobnie jesteś doskonałym kandydatem 
do Akademii Liderów Rynku Kapitałowego. 
Przerażające, odpychające, godne pogardy 
i nie do zaakceptowania? Trudno. Biorąc 
po uwagę, że celem Akademii jest „stwo-
rzenie instytucji edukacyjnej, kształcącej 
przyszłe elity rynku kapitałowego i finan-
sów w Polsce”, nie może ona być skierowa-
na do każdego. Znajdziesz się tam jedynie 
jeśli jesteś osobą ambitną, pracowitą, peł-
ną pasji twórczej i determinacji; jednym 

że tak właśnie jest, przekonasz się bardzo 
szybko. Ciśnienie wzrośnie, gdy podpiszesz 
zobowiązanie do pełnego udziału w dwóch 
częściach, składających się na całość pro-
gramu – w szkole letniej oraz praktykach  
w jednej z firm partnerskich. Jeden autograf 
i już nie ma odwrotu.
Mniej więcej w połowie lipca będziesz po 
szkole letniej. Nie będziesz wtedy dokładnie 
rozumiał, co tak naprawdę przeżyłeś – nie 
da się tak łatwo ogarnąć dwóch intensyw-
nych tygodni, od 8 rano do 22 wieczorem 
wypełnionych spotkaniami, szkoleniami  
i wykładami z najwyżej cenionymi oso-
bistościami polskiego świata finansów. 
Najlepsi opowiedzieli o swoich zabawach  
w berka z fiskusem, o regulacjach i prakty-

kach prawnych, które spędzają im sen  
z powiek lub stanowią źródło pokaźne-
go miesięcznego dochodu, o kulisach 
negocjacji biznesowych, o których mo-
głeś poczytać na pierwszych stronach 
gazet. Opowiedzieli tak wiele, że trudno 
w całości przyswoić tę masę informacji.
Co jeszcze ważniejsze, w trakcie Akade-
mii poznasz grono niezwykłych osób, 
hojnie obdarzonych ambicją, wiedzą 
oraz talentem. To właśnie inni stypen-
dyści stanowią największą wartość ca-
łego programu. Szybko zrozumiesz, że 
możliwość ciągłego konfrontowania 
swoich opinii i pomysłów z wymaga-
jącym, inteligentnym oraz doświad-
czonym gronem osób stanowi wartość 
nie do przecenienia. Jeśli nie brakuje 
Ci wiary we  własne umiejętności oraz 
dystansu do siebie i otaczającej rze-
czywistości, szybko przekonasz się, że 
znajdujesz się wśród podobnych sobie, 
z którymi realizacja nawet najbardziej 

słowem, jeśli jesteś liderem.
Aby móc zaliczyć się do grona takowych, 
musisz najpierw przejść wymagający proces 
rekrutacji. Rozbudowany formularz, wzo-
rowany na aplikacji do programów MBA, 
to jedynie przedsionek do bardzo miłej, 
ale najeżonej trudnymi pytaniami rozmo-
wy (oczywiście najtrudniejsze pytania to te 
z pozoru banalne). Jeśli należysz do grona 
szczęśliwców, kilka dni później odbierzesz 
telefon z gratulacjami i wiadomością, że 
znalazłeś się wąskim gronie 30 stypendy-
stów. Jeszcze o tym nie wiesz, ale właśnie 
zmieniło się Twoje życie.
Zgodnie z założeniami twórców, Akademia 
ma być jedynym w swoim rodzaju progra-
mem szkoleń i praktyk w Polsce. O tym,  

jesz – jest przecież tyle ciekawych rzeczy, 
które możesz i chcesz teraz robić). Stypen-
dysta niemal z marszu rozpoczyna płatny 
staż w jednej z najbardziej prestiżowych  
i wymagających instytucji rynku kapitało-
wego w Polsce. Jako jeden z nich, w trakcie 

dwóch miesięcy cięż-
kiej i odpowiedzialnej 
pracy, konfrontujesz 
zdobytą wiedzę z rea-
liami biznesu najwyż-
szej klasy. Zdobywając 
doświadczenie i znajo-
mości, najprawdopo-

dobniej zdecydujesz wtedy o swojej ścieżce 
rozwoju zawodowego. Będąc zaledwie na 
samym jej początku, większość dotychcza-

ambitnych i nieszablonowych projektów 
nie będzie wyzwaniem nie do sprostania.  
Z czasem pojmiesz, że Akademia to program 
marzycieli, którzy pragną zmieniać świat, 
zaś zawarte tam przyjaźnie mogą okazać 
się jedną z najcenniejszych wartości w życiu 

osobistym, o zawodowym nie wspominając.
Po powrocie ze szkoleń nie masz zbyt wiele 
czasu na odpoczynek (i tak go nie potrzebu-

sowych stypendystów już zajmuje odpo-
wiedzialne stanowiska w najistotniejszych 
przedsiębiorstwach w kraju.
Odbycie stażu nie kończy przygody z Akade-
mią – cały kolejny rok to okazja do zacieśnia-
nia więzi i zdobywania kolejnych doświad-
czeń. Pomaga w tym seria zamkniętych 
spotkań, koncertów i przyjęć, które mają 
na celu dalsze poszerzenie horyzontów i bu-
dowę wspólnoty stypendystów. Nadchodzi 
moment, kiedy rozumiesz już, że mimocho-
dem zdobywasz grono oddanych przyjaciół, 
na których pomoc (lub przynajmniej szcze-
ry feedback) możesz zawsze liczyć. 
Świat Akademii Liderów Rynku Kapita-
łowego oferuje bardzo wiele, ale również 
oczekuje czegoś w zamian. Otwierając wiele 
ścieżek rozwoju i rozliczne drzwi do kariery, 
Fundacja pragnie podążania tą dogę, aby 
życie zawodowe Stypendystów przepełniał 
zestaw pewnych wartości, takich jak np. 
szacunek dla dobra wspólnego, odpowie-
dzialność za najsłabszych oraz nieustająca 
determinacją w dążeniu do realizacji naj-
bardziej nieosiągalnych celów. 
Odpowiedz sobie, czy dasz radę podołać ta-
kiemu wyzwaniu?

Natalia Ćwik
ncwik@paga.org.pl

fot: Paweł Stradowski

fot: Paweł Stradowski fot: Paweł Stradowskifot: Paweł Stradowski

Najlepsi opowiedzieli o swoich zabawach w berka 
z fiskusem, o regulacjach i praktykach prawnych, 
które spędzają im sen z powiek lub stanowią 
źródło pokaźnego miesięcznego dochodu

fot: Paweł Stradowski
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Wykres 1 Prognozy zmian możliwości przewozowych linni lotniczych w 2009 roku. 
Source: Goldman Sachs

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%
wrzesień 2008

czerwiec 2008

SA
S

Ry
an

ai
r

No
rw

eg
ia

n

Lu
fth

an
sa

Ib
er

ia

Fi
nn

ai
r

ea
sy

Je
t

Ai
r F

ra
nc

eBA

Au
st

ria
n

Li
ng

us

Wykres 2 Przychód linni lotniczych (skorygowany o inflację). Source: EIU/IATA
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Wykres 3 Rynek przelotów pasażerskich skurczy się o 3% w 2009. Source: EIU/IATA
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liczba kilometrów przelecianych przez pasażerów
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Wykres 5 Liczba kilometrów wylatana przez linnie lotnicze spadnie 0 12% 
w porównaniu z prognozą [mld km] Source: IATA

Wykres 4 Cena bieżąca paliwa Amsterdam-Rotterdam-Antwerp (ARA) [cent/galon]
Source: Energy Information Administration
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K
iedy w lipcu tego roku cena 
ropy WTI (West Texas Inter-
mediate) osiągnęła poziom 
147$ za baryłkę, a global-
ne rynki finansowe zaczęły 

sygnalizować „czerwone światło” kryzy-
su, branża wznosząca się dzięki sile ciągu 
stanęła przed obliczem najtrudniejszych 
warunków makroekonomicznych w jej hi-
storii. Zarówno flagowi przewoźnicy, jak 
również linie niskokosztowe zostali zmu-
szeni do gruntownych zmian swoich stra-
tegii, porzucenia pierwotnych planów roz-
wojowych i niemal natychmiastowej walki 
o przetrwanie.
„Prognozy są bardzo złe. Stajemy 
przed najtrudniejszymi latami w na-
szej ponad 50-cio letniej historii” -  
Giovanni Bisignani, Dyrektor Generalny  
Międzynarodowego Stowarzyszenia Trans-
portu Lotniczego (IATA) 

HEDGING CENY ROPY NAFTOWEJ
Przy takim poziomie cen ropy, koszty pa-

liwa lotniczego (Jet A) pochłaniały bli-
sko 30% przychodów niemieckiej 

Lufthansa, SAS, czy Air-France 
KLM. Przewoźnicy niskokosz-

towi - Ryanair, czy easyJet 
zostali zmuszeni do odda-

wania 40-50% przycho-
dów w ręce przemysłu 
naftowego. Oznaczało 
to, iż nawet najbar-
dziej rentowne do 
tej pory linie no-
towały olbrzymie 
straty, a przy ogra-
niczonych środ-
kach własnych, 
niemal wszystkie 
zareagowały ogra-
niczeniem opera-
cji, redukcją siatki 
połączeń, restruk-

turyzacją kosztów 
oraz podniesieniem 

cen biletów, najczęściej 
tzw. opłat paliwowych. 

Najmniejsi regularnie 
ogłaszali upadłość, a pasa-

żerowie zostawali z tygodnia 
na tydzień pozbawiani złudzeń 

na kolejne tanie latanie po konty-
nencie. Od początku roku zbankrutowało 
ponad 26 linii lotniczych m.in. Sterling,  
Silverjet, ATA, Skybus, czy Frontier  
(Associated Press, listopad 2008). Z lekar-
stwem przyszły rynki finansowe, oferujące 
instrumenty pochodne dające możliwość 
hedging’u ceny ropy dla przyszłych do-
staw. Największe marki lotnicze, aktywnie 
uczestniczące w tego typu transakcjach, 
starannie podnosiły swoje ekspozycje oba-
wiając się dalszej aprecjacji ceny czarnej 
mazi. W kluczowym momencie British Air-
ways, Finnair czy Air France zabezpieczały 
się na ponad 70-75% swojego zapotrzebo-
wania przy cenie 100-120$/bbl na najbliż-
sze 6-9 miesięcy. Pozycje, które pierwotnie 
ratowały koszty przewoźników, stały się 
ich przekleństwem, kiedy po blisko czte-
rech miesiącach ceny ropy dramatycznie 
spadły, osiągając poziom niemal trzykrot-
nie niższy od lipcowego szczytu, a zawarte 
kontrakty wymuszały znaczne transfery na 
konta zabezpieczających banków inwesty-
cyjnych. Paradoksalnie, najniższe od wielu 

miesięcy ceny ropy, na skutek operacji na 
instrumentach pochodnych, nie pozwoliły 
w pełni zredukować kosztów osłabionej 
branży lotniczej.

KRYZYS FINANSOWY
W tym samym czasie, wpływający na  
obniżenie cen surowców kryzys kredy-
towy, coraz silniej odbijał swoje piętno 
na prognozach wzrostu gospodarczego, 
nastrojach konsumenckich, wreszcie 
strategiach i namacalnych działaniach 
restrukturyzacyjnych wielu korporacji. 
Skutkiem, czego zarówno oczekiwania 
branży turystycznej, jak również budżety 
wielu firm zostały ograniczone, w pierw-
szej kolejności dosięgając swoim wpły-
wem kosztów podróży i przelotów. „Czar-
ne chmury nad rynkiem lotniczym - EBIT 
za 9 m-cy 2008 spadł o 98%, głównie w 
wyniku niższych przewozów, w samym 
październiku o blisko 8.6%” – F.Conte, 
CEO Iberia (Reuters 12.11.2008) Skutki 
były zauważalne natychmiastowo, spadek 
liczby pasażerów, w tym w najbardziej do-
chodowej klasie biznes, przenosił fale kry-
zysu kredytowego na wyniki operacyjne 
linii lotniczych. Wyższe ceny biletów, przy 
niepełnym efekcie obniżenia ceny paliwa, 
nie rekompensują niższych przychodów  
z tytułu mniejszej liczby sprzedanych bi-
letów – dla większości linii tegoroczne  
marże EBIT wyglądają mizernie, a zyska-
mi netto poszczycą się jedynie najmoc-
niejsze i bardzo nieliczne wyjątki.

CYKL KONIUNKTURALNY  
BRANŻY 
Wreszcie pełnego obrazu ekonomicznych 
czarnych chmur dopełnia długotermi-
nowa obserwacja rentowności branży  
w odniesieniu do zarówno wzrostu go-
spodarczego, jak również jej wrażliwości 
na światowe kryzysy. Przemysł lotniczych 
przewozów pasażerskich charakteryzu-
je się bardzo silną wrażliwością przy-
chodów na spowolnienia gospodarcze, 
odbijające się zarówno na liczbie, jak 
i średniej wartości sprzedawanych bi-
letów. Wskaźniki makro wskazują, iż 
obecnie znajduje się ona już poza pro-
giem przełamania średniej rentowności 
branży, czyli dopiero na samym początku  
negatywnej części cyklu, który histo-

rycznie trwał od 2-4 lat. In-
nymi słowy, należy ocze-
kiwać, że najtrudniejsze 
warunki dopiero są przed nami,  
a linie lotnicze właśnie wlecia-
ły w sztorm, którego rozmiaru 
ani końca jeszcze nie znają.

STRAJKI
Niestety obszar ekonomicz-
ny nie jest jedynym źródłem 
trudności przewoźników, na 
drugim biegunie znajdują 
się problemy społeczne wy-
nikające z rosnących żądań 
licznych grup pracowniczych 
branży. Zarówno piloci, per-
sonel pokładowy, obsługa 
naziemna, czy mechanicy sa-
molotowi realizują obowiązki 
w ścisłych rygorach prawnych 
wymagających odpowiedniej 
edukacji oraz praktycznego 
przygotowania, co buduje ich 
uprzywilejowaną pozycję ne-
gocjacyjną. W ostatnich mie-
siącach spory pracownicze do-
prowadziły do wielu strajków, 
opóźnień i milionowych strat, 
które dotknęły większość li-
nii, włączając głośne problemy  
Air-France, Lufthansy, czy  
Alitalii. W tym ostatnim 
przypadku będąc gwoź-
dziem do trumny, a dokład-
niej stanu upadłości, prze-
woźnika notującego straty 
operacyjne na poziomie  
3 mln € dziennie!

KONSOLIDACJA
Diagnoza stanu obecnego nie 
pozwala na zachowanie opty-
mizmu. Wydaje się, iż w wie-
lu przypadkach rozpoczęte 
niejednokrotnie na szeroką 
skalę, działania restrukturyza-
cyjne nie są w stanie uchronić 
przewoźników przed brakiem 
płynności. Zwłaszcza mniej-
sze, regionalne linie lotnicze, 
których wrażliwość na zmiany 
rynkowe jest bardzo wysoka,  
a zdolność finansowania nega-
tywnych wyników stosunko-
wo niska, mogą stanąć przed 
koniecznością strategicznych 
zmian, w tym również zmian 
właścicielskich. „Ponad 5 mi-
liardów dolarów strat poniosą 
przewoźnicy lotniczy w 2008 
roku, w 2009 straty mogą sięg-
nąć 4.1 mld USD (…) Trzeba 
mocno zacisnąć pasa, czekają 
nas dwa bardzo trudne lata” 
– G. Bisignani, IATA. Z drugiej 
strony, silni, najwięksi gra-
cze posiadający znaczne za-
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LATANIE PRZEZ SZTORM
Od galopującej ceny paliwa, przez kryzys kredytowy, strajki związków 
zawodowych, bankructwa przewoźników, aż po spektakularne transakcje 
przejęć, czyli jak zawirowania na rynkach finansowych odbijają się na 
realnej gospodarce – linie lotnicze.
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CO POKAŻE NAM KRYZYS LINNI 
LOTNICZYCH?
Michał Marzec naczelny dyrektor Państwowego Przedsiębiorstwa Porty 
Lotnicze rozmawia z nami na temat sytuacji branży lotniczej i o planach 
inwestycyjncyh PPPL. 
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soby gotówkowe znajdują się obecnie w 
świetnych warunkach do ekspansji swo-
jej działalności poprzez fuzje i przejęcia 
słabnących, ale przed wszystkim nie-
zwykle tanich, mniejszych konkurentów. 
Przykłady są tutaj liczne: fuzja British 
Airways i Iberii, przejęcia Brussels Airli-
nes, oraz niemal przesądzone, bmi oraz 
Austrian Airlines przez Lufthansę to wie-
lomiliardowe transakcje, o których usły-
szeliśmy w ostatnich miesiącach. Wciąż 
nierozstrzygnięty pozostaje los słynnej 
Alitalii, a wiele linii takich jak SAS, czy 
Aer Lingus czeka na zaangażowanie stra-
tegicznych inwestorów.

CO PRZYNIESIE SZTORM W 2009 
ROKU?
Branża, w której średnia marża EBIT 

nawet w sprzyjających warunkach ryn-
kowych nie przekracza 7-9%, a spe-
cyfika działalności wymaga cyklicznie 
wysokich nakładów inwestycyjnych,  
z pewnością zmieni swoje oblicze. W ko-
lejnym roku będziemy świadkami dal-
szej restrukturyzacji działalności oraz  
postępującej konsolidacji rynku, zmie-
rzającej do dalszego wykorzystania 
efektów skali. Tak jak unoszenie pod-
czas burzy małego latawca, tak i los 
mniejszych przewoźników wydaje się 
być bardzo trudny. Staną oni przed 
strategicznymi decyzjami oddania pod 
skrzydła większych rywali, lub podję-
cia trudnego wyzwania odnalezienia 
niszy rynkowej, odchudzenia kosztów  
i przetrwania burzy, aż do kolejnych  
spokojnych i wznoszących wiatrów. Ry-

zyko będzie olbrzymie, ale ci którzy prze-
trwają, podzielą między siebie wielomi-
liardowy rynek, którego długoterminowe 
perspektywy rozwoju mienią się nadal 
pozytywnie.

Tomek Marciniak
tomek-marciniak@wp.pl

Jak przedstawiają się obecnie według 
Pana trendy rynku lotniczego w Pol-
sce oraz naszego rodzimego LOT-u?
Polskie Linie Lotnicze LOT to nasz najważ-
niejszy klient. Interesuje mnie zarówno 
jego kondycja finansowa jak i perspekty-
wy rozwoju. Obecnie LOT jest w trudnej 
sytuacji, myślę jednak, że działania pod-
jęte przez jego zarząd powinny przynieść 
w najbliższym czasie pozytywne efekty. 
LOT, podobnie jak moja firma , wywodzi 
się z czasów przedsiębiorstw państwo-
wych,  ma pewne tradycje, które nie do 
końca pasują do gospodarki rynkowej,   
a zmiana tych tradycji i przyzwyczajeń 
jest bardzo trudna, co sam również odczu-
wam. Uważam, że jest to ciężka  
i długa droga, ale sądzę, 
że PLL LOT sobie poradzi. 
Mam taką nadzieję, gdyż 
chciałbym aby LOT był 
naszym silnym przewoź-
nikiem. Staramy się ra-
zem z prezesem Nowakiem 
pracować nad rozwinięciem  
i wzmocnieniem pozycji 
LOT-u zarówno w Polsce jak 
 i w Star Alliance , do którego 
LOT należy. Podejmujemy w 

tym zakresie różne działa-
nia, np. nasza strategia bu-
dowy hub’u, czyli centrum 
przesiadkowego w War-
szawie, jest ściśle związana  
z rozwojem LOT-u.

Jakie zagrożenia nie-
sie ze sobą dla branży 
lotniczej obecny kryzys  
i trudna sytuacja eko-
nomiczna w ujęciu glo-
balnym?
Każdy kryzys ogranicza 
chęć wydawania pieniędzy, 
więc także w przypadku 

transportu lotniczego bę-
dzie to w jakimś stopniu 
odczuwalne, ale mam 

nadzieję, że w Polsce odczujemy to w spo-
sób minimalny. Sądzę, że kryzys nie do-
tknie zbyt znacząco głównych gospodarek 
światowych. Jeśli chodzi o branżę lotniczą, 
to głównym problemem były, i nadal jesz-
cze są, wysokie ceny paliw. Szczególnie, 
jeśli chodzi o tak zwanych tanich przewoź-
ników, którzy w ostatnich latach pobudzi-
li ruch pasażerski. Koszt paliwa stanowi  
u nich nawet około 30% kosztów działalno-
ści i jego wzrost jest dla nich dramatyczną 
sytuacją, szczególnie, że poruszają się na 
minimalnej marży oraz zysku i nie mają 
czym tego zrekompensować. Uważam, że 
sam kryzys nie powinien dotknąć głównej 
części branży lotniczej, ponieważ mimo 
wszystko opiera się na ruchu biznesowym 
i czarterowym. Oczywiście tani przewoź-
nicy są bardzo ważni z punktu widzenia 
dostępności i powszechności transportu 
lotniczego, jednak z perspektywy ekono-
miki dużych portów lotniczych mają oni 
mniejsze znaczenie. Można się spodziewać  
w najbliższym czasie, że korzystanie z usług 
tanich przewoźników oraz ruchu 
turystycznego, nieco się zmniej-
szy. Już od około roku, głównie ze 
względu na ceny paliw, obserwuje 
się w branży obniżenie dynami-
ki wzrostu ruchu, a w niektórych 
portach nawet ujemny przyrost 
ruchu, czyli stagnację. 

Jak ta sytuacja kształtuje się 
obenie w Polsce?
Polska ma jeszcze dość duży zapas 
jeśli chodzi o rynek i na pewno ten 

rok zamknie się wyraźnym 
plusem, znaczącym wzrostem ru-
chu pasażerskiego. W przyszłym 
roku możemy spodziewać się 
przejściowej stagnacji, ale jest to 
normalny cykl w każdej branży  
i uważam, że nie będzie to sta-
nowiło poważnego problemu, 
zwłaszcza, że mamy do dyspozycji 
dość duże środki unijne na inwe-
stycje i być może teraz jest właś-
nie dobry moment na rozbudowę 
lotnisk.

Wracając jeszcze do tanich 
linii lotniczych, w jakim kie-
runku zmierza ich obecna 
trudna sytuacja?
Tak jak już wspomniałem tanie 
linie lotnicze pracują na krawę-
dzi opłacalności. Jakiekolwiek 
wahnięcie któregoś z elementów 
kosztów, powoduje, że na dłuższą 
metę tylko mocne i duże tanie li-
nie lotnicze, takie jak Ryanair, są 
w stanie przetrzymać te zmiany  
i kontynuować swoją działalność. 
Natomiast mniejsi przewoźnicy, 
linie gorzej zarządzane, znikają 
z rynku. Takie sytuacje się w tej 
chwili zdarzają. Ostatnio ceny 

paliw nieco spadły, jednak nadal 100$ za 
baryłkę to bardzo drogo. Dopiero cena rzę-
du 60$ za baryłkę byłaby dla tanich linii 
zadowalająca. Duże tanie linie przetrzy-
mują, małe upadają, taką mamy obecną 
sytuację.

Wracając do Polski, czy powstanie 
Centralny Port Lotniczny, czy raczej 
stawia się na rozwój portów regio-
nalnych? 
Nie ma tutaj jakiejś konkretnej strategii, 
ten ruch rozwija się samoistnie. Rozwój 
regionalnych portów lotniczych jest natu-
ralną tendencją rozwoju gospodarczego 
regionów. Jeżeli ośrodek staje się z cza-
sem na tyle silny, aby wygenerować ruch, 
jest w stanie utrzymać lotnisko i zapewnić, 
aby linie lotnicze chciały tam latać i miały 
dość pasażerów. Istnieją strategie budo-
wane przez kolejne rządy, ale one raczej 
uwzględniają to, co już się dzieje w bran-
ży. Regionalne porty się rozwijają, będą 
się rozwijały i będą przejmować większą 

część globalnego rynku w Polsce. 
Przykładowo, jeszcze 5 lat temu 

Warszawa obsługiwała ponad połowę ru-
chu lotniczego, to się zmienia, obecnie jest 
to już poniżej 50%. To typowa tendencja  
i jak się spojrzy na inne europejskie kraje 
to struktura ruchu wygląda tak samo.
Natomiast jeśli chodzi o odpowiedź na 
pytanie czy jest potrzeba budowania no-
wego Centralnego Lotniska, czy też tę rolę 
przejmą inne istniejące lotniska, z War-
szawą na czele, to każde z tych rozwiązań 
jest możliwe. W tej chwili Ministerstwo 
Infrastruktury ogłosiło przetrag na opra-
cowanie, które mam nadzieję da jasną 
odpowiedź. Każde z lotnisk rozwija się in-
dywidualnie, przeliczając swoje plany na 
potrzeby jakie znajduje w rynku. Zresztą 
patrząc na lotniska regionalne, wszystkie 
rozwijają się bardzo dynamicznie. Tak jak 
powiedziałem, mamy jeszcze poważny za-
pas. Statystyki europejskie mówią, że jed-
no lotnisko przypada na milion-półtora 
miliona mieszkańców. My mamy prawie 
40 milionów mieszkańców i 12 lotnisk, 
to znaczy, że jeszcze co najmniej kilka 
lotnisk mogłoby powstać. To jeśli chodzi 
o liczbę lotnisk, natomiast jeśli chodzi 
o mobilność pasażerów/mieszkańców to 
taki współczynnik dla Europy Zachodniej 
wynosi  1,5, czyli na jednego mieszkańca 
przypada półtora pasażera samolotu. Po-

winniśmy mieć zatem w przypadku Polski 
około 60 milionów pasażerów obsłużonych 
w kraju. W 2008 roku spodziewamy się w 
Polsce obsłużenia ok. 22 mln pasażerów,  
a więc mamy jeszcze nad czym pracować. 

Jak w takim razie przedstawiają się 
najbliższe inwestycje na Okęciu?
Na Okęciu oczywiście skala jest zdecydo-
wanie inna. Przede wszystkim kontynu-
acja i zakończenie inwestycji związanych 
z terminalem, czyli dodatkowe pirsy, po-
łączenie starego z nowym terminalem, to 
są dość poważne prace liczone też na dwa-
trzy lata.  Będziemy także budować cały 
system dystrybucji paliw lotniczych, będą 
zorganizowane nowe drogi i nawierzchnie 
lotniskowe dla poprawy przepustowości 
lotniska. Planujemy dość dużo inwestycji 
okołolotniskowych, związanych z bizne-
sem, gdyż jest to główny klient na lotnisku 
warszawskim. Inwestycje w bezpośredniej 
bliskości lotniska, czyli hotel, centrum kon-
gresowe, biurowce. Jest oczywiście wiele 
więcej planów, np. stacja kolejowa przy 
terminalu, połączenie lotniska z dworcem 

centralnym, które jest już  
w budowie lub też skomuni-
kowanie z siecią autostrad. 
 
Te inwestycje powinny 
pomóc przy organizacji 
Euro 2012, jak według 
Pana będzie wyglądała 
obsługa ruchu lotnicze-
go w Polsce podczas tego 
wydarzenia?
Pracujemy nad tym właści-

wie od pół roku, Euro 2008 w Szwajcarii 
i w Austrii było dla nas bardzo użytecz-
nym doświadczeniem. Byliśmy zapraszani 
przez organizatorów, żeby zobaczyć jak 
to dokładnie zostało zorganizowane. Po-
wstały już zespoły zadaniowe EURO 2012 
w każdym z portów w Polsce, które będą 
gościć piłkarzy i kibiców w 2012 roku.  
W Warszawie mam także taki trzyoso-
bowy zespół, który już rozpoczął prace. 
Jesteśmy w bliskim kontakcie z UEFA, 
byliśmy już wiele razy audytowani. Jeśli 
chodzi o przygotowanie infrastruktury lot-
nisk do tego wydarzenia, nie widzę więk-
szych zagrożeń w Polsce, natomiast nie 
chcę oceniać sytuacji na Ukrainie. Plany 
inwestycyjne portów lotniczych związane 
z rozwojem ogólnym ruchu lotniczego  
i tak uwzględniają to, że w czerwcu 2012 
roku będziemy mieli jednorazowy, dość 
znaczny wzrost ruchu. Tutaj także nie wi-
dzę zagrożeń, zakładając, że wszystkie in-
westycje powinny być zrealizowane, my-
ślę, że spokojnie obsłużymy pasażerów. 
Szczególnie doświadczenia, które mamy 
od kolegów z Wiednia, pokazują, że po-
winniśmy sobie poradzić.

Agata Nawrocka
agata.nawrocka@skninwestor.com” Uważam, że sam kryzys nie 

powinien dotknąć głównej 
części branży lotniczej, ponieważ 

mimo wszystko opiera się na ruchu 
biznesowym i czarterowym.

”Dopiero cena rzędu 60$ za 
baryłkę byłaby dla tanich 

linii zadowalająca. Duże tanie linie 
przetrzymują, małe upadają, taką 
mamy obecną sytuację.
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Wszelkie poglądy oraz opinie prezen-
towane w niniejszym artykule należy 
traktować jako prywatne stanowisko  
autora. W szczególności nie jest to stanow-
isko prezentowane przez pracodawcę 
autora, ani żadną organizację, do której 
należy. 
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R
o z p o c z y n a j ą c 
program Visi-
ting Associate  
w BCG miałam 
za sobą kilka 
interesujących 

praktyk - uczestniczyłam w bu-
dowaniu strategii w agencji mar-
ketingowej, wdrażaniu projektów  
w japońskiej firmie motoryzacyj-
nej, procesie przejmowania spółek 
przez duży holding energetycz-
ny, czy nawet analizie prawnych 
aspektów transakcji finansowych 
w międzynarodowej kancelarii 
prawnej. Każde z tych doświad-
czeń było dla mnie źródłem cen-
nej wiedzy, umiejętności i nowych 
przyjaźni, jednakże dopiero BCG 
mogło zaoferować mi prawdziwą 
różnorodność branż, projektów  
i niecodziennych wyzwań zawo-
dowych, przy zachowaniu miłej 
atmosfery pracy. Czas spędzony 
w BCG był dla mnie szansą pracy 
przy unikalnych, fascynujących 
przedsięwzięciach – bo czy nie jest 
pociągające tworzenie od podstaw 
nowej instytucji finansowej?
Mimo iż mój staż trwał od sierpnia 
do października, moja przygoda  
z BCG rozpoczęła się już w maju, w 
słonecznym Sztokholmie, gdzie ze-
brali się wszyscy uczestnicy programu Visiting 
Associate z Polski, Szwecji, Norwegii, Danii 
oraz Finlandii. Oprócz intensywnych szkoleń  
z  zakresu prezentacji, stawiania hipotez, 
zarządzania wiedzą w BCG, mogliśmy do-
kładniej zrozumieć charakter pracy konsul-
tantów. Nie brakowało nam również czasu 
na integrację z innymi uczestnikami, któ-
ra niejednokrotnie kończyła się powrotem  
z klubów już po wschodzie sztokholmskiego 
słońca.
Zaledwie miesiąc później, po zakończeniu 
roku akademickiego, uczestnicy progra-
mu Visiting Associate w warszawskim biu-
rze BCG spotkali się kolejny raz na Okęciu  
w drodze do Madrytu, gdzie wspólnie z in-
nymi stażystami z całej Europy spędziliśmy 
kilka niezapomnianych dni na zwiedzaniu, 
zabawie i wymianie pierwszych doświadczeń 
zdobytych w BCG. Z Madrytu wyjeżdżaliśmy 
już jako zgrana grupa przyjaciół.

BCG. 
Pierwszy z projektów, w których miałam 
przyjemność uczestniczyć, polegał na wdro-
żeniu strategii dla jednego z największych 
banków w Polsce. Była to dla mnie idealna 
okazja, aby nauczyć się na czym polega pro-
fesjonalne zarządzanie projektem, a tworze-
nie harmonogramów i ocena opłacalności 
finansowej przestały już być jedynie akade-
mickimi pojęciami. To co wyróżnia pracę 
w BCG to fakt, że od początku obdarzono 
mnie bardzo dużym zaufaniem – objęłam 
prowadzenie dwóch niezależnych modułów 
strategii i pracowałam nad ich wdrożeniem 
bezpośrednio z kadrą menedżerską naszego 
klienta. Mimo iż oczekiwano ode mnie du-
żej samodzielności, zawsze mogłam liczyć 
na pomoc i rady bardziej doświadczonych 
konsultantów - nie tylko członków zespołu 
projektowego, ale każdego z konsultantów 
warszawskiego biura. Podczas projektu wie-
le czasu spędziłam na bezpośredniej pracy 

Staż w BCG to, oprócz szkoleń i wydarzeń 
integracyjnych, przede wszystkim możliwość 
uczestniczenia w interesujących projektach 
dla największych polskich i międzynaro-
dowych przedsiębiorstw, na których trze-
ba zmierzyć się z kluczowymi problemami  
biznesowymi wymagającymi nieszablono-
wych rozwiązań. Rola Visiting Associate 
polega na przeprowadzaniu analiz, uczestni-
czeniu w spotkaniach z klientami i licznych 
spotkaniach zespołu projektowego, kiedy 
cały zespół wspólnie wypracowuje najlepsze 
rekomendacje dla klienta. Tegoroczni staży-
ści pracowali dla klientów reprezentujących 
różne branże: bankową, ubezpieczeniową, 
telekomunikacyjną, chemiczną, a jeden z na-
szych kolegów miał okazję analizować polski 
rynek dystrybucji alkoholi. Nasze zadania, 
choć bardzo różnorodne, łączył wspólny cel: 
tworzenie rozwiązań dla kluczowych prob-
lemów biznesowych, które potem stają się 
podstawą przewagi konkurencyjnej klientów 

z pracownikami naszego klienta, 
co pozwoliło mi zaobserwować 
jak bardzo konsultanci BCG są w 
stanie pomóc swoim klientom po-
przez wspólne wypracowywanie 
najlepszych rozwiązań. 
Mój drugi projekt podczas trzy-
miesięcznego programu, był z pew-
nością jednym z najciekawszych,  
w jakich kiedykolwiek miałam 
okazję uczestniczyć. Polegał na wy-
pracowaniu koncepcji zupełnie no-
wej instytucji finansowej. Jestem 
pewna, że nigdzie poza konsultin-
giem strategicznym nie miałabym 
możliwości realnie uczestniczyć  
w tak nowatorskim i dużym przed-
sięwzięciu. Moja rola na tym pro-
jekcie jeszcze bardziej utwierdziła 
mnie w przekonaniu, że w BCG 
stażyści stają się pełnoprawnymi 
członkami zespołu - każdy mój po-
mysł i uwaga były traktowane rów-
nie poważnie jak pomysły bardzo 
doświadczonych konsultantów. 
Podczas mojego stażu w BCG 
miałam okazję współpracować  
z niezwykle utalentowanymi, ot-
wartymi ludźmi o różnorodnych 
pasjach i doświadczeniu – za-
równo absolwentami najlepszych uczelni biznesowych, jak i dok-

torem informatyki, socjologiem, 
prawnikiem, a nawet byłym ofi-
cerem wojskowym. To właśnie 
perspektywa dalszej pracy w tak 
różnorodnym i miłym otoczeniu, 
niezwykłe możliwości rozwo-
ju oraz udziału w fascynujących 
projektach przekonały mnie do 
związania się z BCG na dłużej. 
Po trzech miesiącach programu 
Visiting Associate wiem, że NA-
PRAWDE WARTO!

Agnieszka Kulas

STUDENT POTRAFI
Deal Styczeń 2009
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JEŻELI CENISZ SOBIE WYZWANIA INTELEKTUALNE, 
MIĘDZYNARODOWE OTOCZENIE I „RODZINNĄ” ATMOSFERĘ 
PRACY, WARSZAWSKIE BIURO  
THE BOSTON CONSULTING GROUP JEST ZDECYDOWANIE 
NAJLEPSZYM MIEJSCEM DLA CIEBIE!

Już dziś wyślij swoją aplikację (CV i list motywacyjny w języku angielskim oraz odpis ocen ze 
studiów) na adres: BCGWarsawRecruiting@bcg.com. Zgłoszenia przyjmujemy przez 
cały rok. Więcej informacji na www.bcg.pl

Jeśli zaciekawiła Cię 
relacja Agnieszki i sam 
chciałbyś zmierzyć 
się z rozwiązywaniem 
strategicznych problemów 
w prestiżowej firmie 
doradztwa strategicznego, 
zapraszamy Cię 
do aplikowania na 
trzymiesięczny program 
praktyk Visiting Associate.

fot: Marcin Sobczak

fot: Marcin Sobczak

fot: Marcin Sobczak
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odczujemy skutki 
globalnego spowolnienia, 

nie zakładam jednak żeby jego wpływ 
był tak silny, żebyśmy mogli obawiać 

się nadejścia recesji

Na pytania związane 
z obecną sytuacją na 
światowym i polskim 
rynku kapitałowym 
oraz z perspektywami 
na przyszłość, 
odpowiada Marek 
Mikuć Doradca 
Inwestycyjny a także 
Dyrektor Inwestycyjny 
TFI Allianz Polska.  

GIEŁDA I INWESTYCJE KAPITAŁOWE  
W DOBIE KRYZYSU

dzić, że jest ona bardzo stabilna. W akty-
wach polskich instytucji nie znajdziemy 
„toksycznych” aktywów, nie poniosły one 
bezpośrednio strat na amerykańskim kry-
zysie hipotecznym. Niemniej jednak należy 
się liczyć z pogorszeniem wyników finan-
sowych banków w przyszłym roku na ba-
zie ogólnego spowolnienia gospodarczego 
i spadającej dynamiki akcji kredytowej, 
szczególnie w sektorze hipotecznym.
Sytuacja fundamentalna nie wskazuje, 
abyśmy mieli doświadczyć bankructwa 
polskiego banku. Pamiętajmy jednak, że 
żaden bank nie wytrzyma masowego wyco-
fywania depozytów…

Niedawno pojawiły się informacje  
o kłopotach finansowych dużych 
grup finansowych (AIG, Fortis, Unic-
redit, ING), które są obecne rów-
nież na polskim rynku. Jakie to ma 
przełożenie na kondycje finansową 
polskich instytucji finansowych, któ-
rych akcjonariuszami są te właśnie 
spółki? Czy grozi nam „drenaż akty-
wów” z polskich instytucji 
finansowych do spółek „ma-
tek”? A może zostaną one 
wystawione na sprzedaż?
Kłopoty finansowe głównych 
akcjonariuszy naszych insty-
tucji nie mają bezpośredniego 
przełożenia na kondycję polskich 
banków. Nie obawiałbym się 
drenażu aktywów z polskich in-
stytucji, mającego na celu popra-
wienie sytuacji ich zagranicznych 
właścicieli ze względu na skutecz-
ny system nadzoru bankowego. 
Obecny kryzys może zmusić którąś z wy-
mienionych grup do sprzedaży aktywów 
posiadanych w Polsce, nie będzie to mia-
ło jednak negatywnego przełożenia na ich 
kondycję i sytuację ich klientów. 

Jaki jest najbardziej prawdopodob-
ny scenariusz rozwoju sytuacji na 
GPW? Czy wzrosty z końca paździer-
nika dają nadzieje na przełamanie 
bessy czy to tylko korekta spadków  
i powrócimy do trendu spadkowe-
go?
W sytuacji kryzysowej stawianie prognoz 
obarczone jest ogromnym prawdopodo-
bieństwem popełnienia błędu, szczególnie 
w okresie tak dużej zmienności rynków, 
jaką obserwujemy w ostatnich tygodniach. 
Od kilku sesji na warszawskim parkiecie 
obserwujemy mocne wzrosty po osiągnię-
ciu przez rynek najniższych poziomów od 
blisko 5 lat. Niestety na ten moment mo-
żemy mówić jedynie o korekcie spadków. 
Otwarte pozostaje pytanie czy rozpoczęli-
śmy korektę jedynie ostatniej fali spadko-
wej czy też całej bessy. W zależności od od-
powiedzi na to pytanie możemy szacować 
zasięg obecnych wzrostów. Zdecydowanie 
za wcześnie jest mówić o zakończeniu bes-

sy, po odreagowaniu rynek czeka zapewne 
długi okres konsolidacji. Wydaje się jed-
nak, że najbardziej dynamiczną i wynisz-
czającą falę bessy mamy za sobą i nawet 
powrót rynku do trendu spadkowego może 
nie doprowadzić do pogłębienia ostatnich 
dołków, podobnie jak to miało miejsce 
podczas poprzedniej bessy w latach 2000-
2002. 

W październiku obserwowaliśmy 
gwałtowne osłabienie złotówki w sto-
sunku do euro i dolara, zakończone 
równie szybką korektą w ostatnim 
tygodniu października. Czy mamy do 
czynienia z końcem aprecjacji naszej 
waluty czy to tylko chwilowe waha-
nia i z czego mogą one wynikać?
Osłabienie złotego w ostatnich tygodniach 
zbiegło się z wyprzedażą polskich akcji  
i obligacji, a więc było skutkiem obecne-
go kryzys i ucieczki inwestorów od ryzy-
kownych aktywów. Na osłabienie złotego 
wpłynęła też zmiana trendu na parze EUR/
USD, gdzie notujemy poważne spadki eu-

ropejskiej waluty. Pomimo bardzo 
gwałtownego charakteru deprecja-

cji złotego, należy stanowczo stwierdzić, że 
nic poważnego się nie stało. Wartość zło-
tego w stosunku do euro i dolara wróciła 
jedynie do poziomów z początku bieżącego 
roku. Kilka miesięcy temu złoty był jedną 
z najbardziej przewartościowanych walut 
świata, więc nadmuchany bąbel spekula-
cyjny musiał w końcu pęknąć. Czy to ko-
niec aprecjacji złotego? Na pewno na ryn-
ku zaszła średnioterminowa zmiana trendu  
i chociaż nie oczekuję już tak gwałtownej 
deprecjacji złotego, to dopóki dolar bę-
dzie zyskiwał do euro, możemy zapomnieć  
o poziomach kursów walut z wakacji. 

Co Pan sądzi o ostatnio bardzo mod-
nych na naszym rynku produktach 
strukturalnych (wiele z nich jest for-
mą polisy z 100% gwarancją kapita-
łu)? Czy mogą być one wartościową 
alternatywą dla funduszy inwesty-
cyjnych?
Popularność produktów strukturyzowa-
nych wynika z oczekiwań klientów, którzy 
w obliczu gwałtownych spadków cen akcji 
poszukują gwarancji zachowania kapita-
łu z nadzieją na osiągnięcie wysokiej sto-
py zwrotu. Trudno oceniać jednoznacznie 
wszystkie „strukturki”, należy jednak jasno 

powiedzieć, że większość tego 
rodzaju produktów jest tak 
konstruowana, aby się dobrze 
sprzedawała, a nie była naj-
korzystniejsza dla inwestora. 
„Strukturka” musi mieć dobry 
„track rekord”, co skutkuje tym, 

że często buduje się ją w oparciu o aktywa 
będące w bardzo zaawansowanych tren-
dach wzrostowych, tak jak to miało miejsce 
kilka miesięcy temu, kiedy mieliśmy zalew 
produktów opartych na surowcach, głównie 
na ropie naftowej. Nie muszę dodawać, że 
te produkty najprawdopodobniej nie przy-
niosą dodatniej stopy zwrotu, chociaż dla 
inwestorów unikających ryzyka zapewne 
ważna jest gwarancja zachowania kapitału. 
Mam wrażenie, że klienci, którzy decydują 
się na zakup tego rodzaju produktów czę-
sto nie wiedzą do końca w co inwestują, 
podobnie jak to miało miejsce w pierwszej 
połowie ubiegłego roku, kiedy hitem były 
fundusze małych i średnich spółek. 

Inwestycje, w jakie aktywa oraz ja-
kie rynki są według Pana najbardziej 
perspektywiczne w chwili obecnej? 
Co bym Pan polecił inwestorom in-
westującym zarówno na GPW jak  
i także tym, którzy inwestują w fun-
dusze inwestycyjne?
Nie istnieje jedna uniwersalna rada dla 
wszystkich inwestorów. Wszystko zależy 
od horyzontu inwestycyjnego i skłonności 
do ryzyka danej osoby. Pamiętajmy też 
zawsze o dywersyfikacji swoich inwestycji  

C
zy uważa Pan, że 
ogólno światowy kry-
zys na rynku finanso-
wym przekształci się  
w kryzys gospodar-
czy? Czy będzie on 

miał przełożenie na realną gospo-
darkę naszego regionu i kraju?
Kryzys finansowy, z którym mamy do 
czynienia z pewnością wpłynie na realną 
gospodarkę. Już obserwujemy globalne 
spowolnienie gospodarcze, spowodowane 
wyższymi kosztami finansowania przedsię-
biorstw, mniejszą dostępnością kredytów, 
spadkiem inwestycji i niższym popytem 
konsumpcyjnym. W naszym przypadku 
również odczujemy skutki globalnego spo-
wolnienia, nie zakładam jednak żeby jego 
wpływ był tak silny, żebyśmy mogli oba-

wiać się nadejścia recesji. Spadek tempa 
wzrostu gospodarczego do poziomu 3%-
3,5% PKB w przyszłym roku jest jednak 
niemal przesądzony. 
 
Jak długo może jeszcze potrwać 
obecny kryzys?
Obecny kryzys finansowy dotknął bez-
pośrednio głównie instytucje finansowe. 
Ogromne straty wygenerowane przez 
banki i firmy ubezpieczeniowe poważ-
nie nadszarpnęły kondycję tych firm. 
Widzieliśmy również kilka spektaku-
larnych bankructw, głównie w Stanach 
Zjednoczonych. Należy jednak pamiętać, 
że poza tego rodzaju skutkami kryzysu 
doświadczamy przede wszystkim kryzy-
su zaufania, czego skutkiem są ogromne 
problemy z płynnością na rynku między-
bankowym, wzrost premii za ryzyko do 
wartości nienotowanych od lat i proble-
my w pozyskaniu kapitału. Patrząc, więc 

w ten sposób na obecny kryzys musimy się 
liczyć, że jego skutki będziemy jeszcze od-
czuwać przez wiele miesięcy, a nawet lat, 
gdyż proces odbudowy zaufania jest za-
wsze długotrwały. 

Podczas wrześniowych i paździer-
nikowych sesji polska giełda traciła 
momentami znacznie więcej niż in-
deksy w Stanach Zjednoczonych (od 
września do 21 października indeks 
S&P 500 spadł o ok. 26% natomiast 
WIG i WIG20 ok. 30%). Dlaczego?
Polska giełda zaliczana jest do rynków 
wschodzących, które są bardziej ryzykow-
ne i zmienne od rynków rozwiniętych. Nie 
powinno, więc nas dziwić, że w okresie tak 
masowej wyprzedaży akcji, z jaką mieliśmy 

do czynienia w październiku, warszawska 
giełda była rynkiem słabszym niż giełdy 
amerykańskie. W momentach kryzyso-
wych zawsze obserwujemy wzrost awersji 
do ryzyka, co przekłada się na wyprzedaż 
aktywów zaliczanych do bardziej ryzykow-
nych. Podczas ostatniej fali spadkowej 
warszawskiej giełdzie dodatkowo zaszko-
dził kryzys na Węgrzech i potężne umo-
rzenia jednostek w krajowych funduszach 
inwestycyjnych. Na pocieszenie możemy 
stwierdzić, że na tle innych rynków regio-
nu, szczególnie Rosji, nie zachowaliśmy się 
już tak słabo. 
 
W ostatnim czasie obserwowaliśmy 
dużą wyprzedaż na GPW polskiego 
sektora bankowego… Jak Pan ocenia 
sytuacje polskiego sektora banko-
wego? Czy jest możliwe bankructwo 
któregoś z polskich banków?
Wyprzedaż akcji polskich banków w ostat-
nim okresie wpisała się w dokładnie taką 
samą sytuację w regionie, a podaż pocho-
dziła głównie ze strony inwestorów za-
granicznych. Podobnie jak akcje naszych 
banków na wartości tracił węgierski OTP 
czy czeski Komercni Banka. Nie łączył-
bym jednak tego procesu bezpośrednio  
z kondycją polskiego sektora bankowego. 
Po prostu wyceny rynkowe naszych ban-
ków były relatywnie za wysokie, a ich ak-
cje w ciągu ostatniego roku traciły mniej 
niż reszta rynku. Poza tym jest to sektor 
silnie reprezentowany w portfelach zagra-
nicznych funduszy, więc podaż z ich strony 
siłą rzeczy musiała być skoncentrowana na 
bankach.
Oceniając sytuację fundamentalną pol-
skiego sektora finansowego należy stwier-
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i nie starajmy się znaleźć „super lokaty”,  
w którą zainwestujemy całe swoje oszczęd-
ności.
Kryzys, który obserwujemy sprowadził 
wycenę aktywów finansowych z kosmosu 
na ziemię. Dotyczy to zarówno akcji, su-
rowców, jak i walut. Obserwowany proces 
globalnego „delewarowania” stwarza wiele 
możliwości inwestycyjnych, szczególnie, 
jeżeli mamy odpowiednio długi horyzont 
inwestycyjny. Dla inwestorów niebojących 
się ryzyka polecałbym powolne inwestycje 
w akcje zarówno w Polsce, jak i na innych 
rynkach wschodzących. Skala przeceny 
była tak potężna, że dotarliśmy już do po-
ziomów poważnego niedowartościowania 
akcji. Ponieważ jednak nikt z nas nie wie, 
jak długo jeszcze potrwa bessa, a tren-
dy zazwyczaj trwają dłużej niż większości 
uczestników rynku się wydaje, należy roz-
łożyć nasze inwestycje w czasie – na wie-
le miesięcy. Nie należy jednak czekać na 
koniec kryzysu. Jak ekonomiści dostrzegą 
koniec spowolnienia czy recesji, ceny akcji 
będą już o kilkadziesiąt procent wyżej. 

Na ten moment bardzo atrakcyjnie wyglą-
dają polskie obligacje długoterminowe. Za-
kładając spadek rynkowych stóp procen-
towych powinny przynieść stopę zwrotu 
istotnie przekraczającą rentowność lokat 
bankowych.
Unikałbym natomiast surowców (oprócz 
metali szlachetnych). Moim zdaniem nie 
wyczerpaliśmy tam jeszcze potencjału 
spadkowego i nie osiągnęliśmy poziomu 
równowagi, nie mówiąc o niedowartościo-
waniu. 

Co TFI Allianz może polecić jako „in-
westycje na trudne czasy”?
Inwestycją na trudne czasy, zwłaszcza dla 
inwestorów o małej skłonności do ryzyka 
są fundusze lokujące w papiery dłużne, 
szczególnie mogę polecać nasz fundusz 
pieniężny. W niedalekiej przyszłości uru-
chomimy fundusz zamknięty o absolutnej 
stopie zwrotu, który będzie dokonywał 
lokat w różne klasy aktywów i na różnych 
rynkach.   
 

Na koniec chciałbym się zapytać,  
co by Pan poradził młodym ludziom 
zaczynającym swoją przygodę za-
wodową na rynku kapitałowym  
w tym niewątpliwie trudnym mo-
mencie?
Rada może być tylko jedna. Osoby, któ-
re widzą swoja przyszłość na rynku  
kapitałowym absolutnie nie powinny się  
zrażać obecną sytuacją. Wręcz przeciwnie,  
należy potraktować dzisiejszy kryzys 
jako bezcenne doświadczenie, które  
z pewnością zaprocentuje w przyszłości.  
Wielu młodych analityków i zarządzających,  
którzy rozpoczęli swoją karierę podczas 
ostatniej hossy nie miało takiej okazji.

Paweł Jacel
pawel.jacel@skninwestor.com

W
arszawska giełda ma ambit-
ne plany stać się regional-
nym centrum finansowym, 
które ma przyciągać emi-

tentów z regionu Centralnej i Wschodniej 
Europy (CEE) i zarazem stać się głównym 
rynkiem obrotu wtórnego regionu. Jak do 
tej pory strategia ta przynosi dobre efekty.
Na warszawskim parkiecie na koniec 
września notowanych było 25 spółek  
zagranicznych, których kapitalizacja  
wyniosła 204 565,31 mln zł, co stanowiło 
43% kapitalizacji całej giełdy. Dla porów-
nania pozostałe 57% kapitalizacji przypa-
dało na 342 spółki krajowe. Bez wątpienia 
GPW jest liderem pod względem ilości jak 
i wartości IPO. W 2007 roku na warszaw-

sień dziewiątą pozycje, natomiast gdy 
weźmiemy pod uwagę wielkość obrotu  
kontraktami terminowymi na indeksy, War-
szawa awansuje na 5 pozycje, zostawiając  
w tyle wszystkie giełdy regionu.
Nasuwa się pytanie, czy duża liczba debiu-
tów, przyciąganie spółek zagranicznych  
i rosnąca masa krytyczna naszej giełdy to 
na tyle silne fakty, które pozwolą jej na dal-
szą ekspansje w przyszłości? Odpowiedź 
wcale nie jest taka prosta.

KONSOLIDACJA
Konsolidacja na europejskim rynku gieł-
dowym jest widocznym i silnym zjawi-
skiem. Siłą która ją zapoczątkowała, była 
technologia, a mianowicie automatyczne, 
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DOKĄD ZMIERZA
 GPW?

Konsolidacja w regionie trwa, a GPW nie udaje się stworzyć silnego 
aliansu. Jaka rysuje się przyszłość GPW na mapie Europy?

WARTO WIEDZIEĆ

skim parkiecie zadebiutowało 81 spółek,  
a GPW wyprzedziła tylko London Stock  
Exchange (LSE) z 99 debiutami. Pomi-
mo widocznych złych nastrojów na rynku  
utrzymujących się przez cały 2008 rok, GPW  
nie wytraciła impetu pod względem ilości jak  
i wartości IPO. W II kwartale zadebiuto-
wało 37 spółek o wartości 1890 mln Euro,  
i tym razem lepsza okazała się LSE. Pozytyw-
nym aspektem jest również to, iż kapitaliza-
cja GPW (105 039,20 mln €) zwiększyła się  
na tyle, że zostawiła w tyle swojego głów-
nego oponenta w regionie, czyli Wiener 
Börse (85 357,38 mln €). Warto dodać,  
że pod względem kapitalizacji GPW 
zajmuje według danych Federation of  
European Securities Exchanges za wrze-
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Liczba spółek giełd regionu
Źródło: FESE, czerwiec 2008
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Kapitalizacja GPW na tle konkurencji 
z regionu, (EURm)
Źródło: FESE, czerwiec 2008

komputerowe systemy obrotu. Rezygnacja 
z tradycyjnego parkietu doprowadziła do 
konsolidacji giełd, na początku w obrębie 
jednego kraju, a później za sprawą zmian 
legislacyjnych na skalę międzynarodową. 
Stało się tak, gdyż giełdy to biznes charak-
teryzujący się rosnącymi korzyściami skali, 
a jeden system obrotu może obsługiwać 
równie dobrze dwie giełdy i więcej, pro-
wadząc do obniżenia pobieranych przez 
giełdę prowizji. Konkurencja cenowa dała 
impuls do łączenia się giełd, żadna z nich 
nie chciała, aby inwestorzy i emitenci prze-
nieśli się na rynki o niższych kosztach. 
Konsolidacja przybrała międzynarodowe, 
wręcz transatlantyckie wymiary. Wspo-
mnijmy choćby o Euronext (konsorcjum 
giełd paryskiej, amsterdamskiej, bruksel-
skiej i lizbońskiej). Euronext następnie zo-
stał przejęty w 2006 przez NYSE, tworząc 
NYSE Euronext pierwszą transatlantycka 
platformę inwestycyjną. Kolejnym dużym 
graczem na rynku europejskim był OMX, 
w skład którego wchodzą giełdy z krajów 
nordyckich i bałtyckich (Dania, Szwecja, 
Finlandia, Norwegia, Łotwa, Liwa, Esto-
nia, Islandia). OMX w 2007 roku został 
przejęty przez NASDAQ, tworząc NASDAQ 
OMX.  Z powyższych faktów wynika, że 
możliwości fuzji i przejęć w regionie jest 
znacznie mniej, niż miało to miejsce jesz-
cze rok temu. 

GPW WALCZY
Mimo utrudnionej sytuacji na rynku fuzji 
i przejęć, GPW się nie poddaje. Zgłosiła 
swoją ofertę na kupno pakietu 81% akcji 
giełdy słoweńskiej. Niestety nie udało się, 
gdyż ofertę GPW przebiła Wiener Börse. 
Kolejna bitwa toczyła się o giełdę w Pra-
dze. 29 września 2008 roku Prezes Ludwik  
Sobolewski złożył oferte zakupu pakie-
tu akcji praskiej giełdy. Niecały miesiąc 
później, Wiener Börse potwierdziła zakup 
większościowego pakietu akcji praskiej 
giełdy. Z informacji prasowych wynikało, 
iż wygrała oferta z najwyższą ceną. Nasuwa 
się  pytanie, w jaki sposób GPW ma  zamiar 
zainwestować 500mln  zł nadwyżki finan-
sowej jaką posiada? 
Na szczęście płyną do nas również pozy-
tywne informacje. GPW zwróciło swo-
ją uwagę na rynek wschodni. W 2007 
roku otworzyło przedstawicielstwo na  
Ukrainie. Kolejnym ważnym wydarzeniem 
był zakup przez GPW pakietu 25% akcji 
ukraińskiej giełdy Innex, inwestycja ta ma 
na celu wzmocnienie pozycji GPW w re-
gionie, a także ściągniecie na parkiet war-
szawski firm ukraińskich, których potrze-
by kapitałowe mogą przerastać możliwości 
giełdy Innex. 

PRYWATYZACJA
Prywatyzacja giełdy to kolejny kluczo-
wy czynnik, wpływający na pozycje GPW  
w regionie. Dopóki giełda nie zostanie spry-
watyzowana, jakiekolwiek przejęcia mogą 

WARTO WIEDZIEĆ
Deal Styczeń 2009 | 20

być trudne do realizacji, z tego powodu, 
iż GPW jest postrzegana jaka państwowe 
przedsiębiorstwo służące budowie impe-
rium politycznego, a nie robieniu biznesu. 
Prywatyzacja przedstawiona w obecnej for-
mie powoduje, że faktyczną kontrolę nad 
giełdą będzie sprawować Skarb Państwa, 
co nie zmieni postrzegania giełdy na arenie 
międzynarodowej.
Co gorsza prywatyzacja przesuwa się 
nieustannie w czasie. Debiut Giełdy pla-
nowany był na 27 listopada 2008. Nie-
stety, Prezydent skierował do Trybunału  
Konstytucyjnego nowelę ustawy o obrocie  
instrumentami finansowymi. Skutkować 
to będzie przesunięciem pierwszego etapu 
prywatyzacji na rok 2009. 

DYREKTYWA MIFID 
Markets in Financial Instruments  
Directive w skrócie MiFID to dyrektywa 
Unii Europejskiej, która powinna wejść  
w życie z dniem 1 listopada 2007. W mojej 
opinii, z perspektywy GPW, najważniej-
szym zapisem w niej zawartym jest zasa-
da best execution. Zasada ta zobowiązuje 
przedsiębiorstwa inwestycyjne do uzyska-
nia jak najlepszych warunków dla zlecenia 
klienta, uwzględniając cenę i koszty. Ozna-
cza to, że GPW może stracić cześć prowizji 
płynących z handlu akcjami spółek noto-
wanych równolegle na innych giełdach niż 
GPW, gdyż zlecenia te będą przekierowy-
wane automatycznie na duże giełdy o niż-
szych prowizjach. Zlecenie może być zrea-
lizowane na GPW, ale na wyraźne zlecenie 
klienta.
 
PODSUMOWANIE
GPW w ostatnich kilku latach miała 
bardzo dobre osiągnięcia w dziedzinie  
umiędzynarodowienia i przyciągania no-
wych emitentów. Dobrą wiadomością 
jest też sfinalizowanie zakupu części gieł-
dy Innex na Ukrainie. Niekorzystny jest  
fakt, iż giełda jest dalej niesprywatyzo-
wana, co uniemożliwia jej bardziej zdecy-
dowane działanie i stawia w gorszej po-
zycji przetargowej, jak to miało miejsce  
w przypadku praskiej giełdy. GPW my-
śląc perspektywicznie uruchomiła  
NewConnect, rynek prowadzony w for-
mie alternatywnego systemu obrtu, który  
ma na celu „wychowanie” spółek i następ-
ne przeniesienie ich na rynek podstawowy. 
Po roku działalności NC można zauwa-
żyć, że największym problemem New-
Connect jest jego niska płynność i mała  
kapitalizacja. Giełda też nie zapomina  
o inwestorach indywidualnych i z my-
ślą o nich stworzyła Szkołę Giełdową,  
która ma zachęcić i wyedukować rzesze 
nowych inwestorów. Kolejną szansą dla 
GPW są uregulowania prawne, które zobo-
wiązują fundusze emerytalne do lokowania 
swoich środków w polskie papiery wartoś-
ciowe.
Mam szczerą nadzieje, że GPW uda się  

zostać niezależnym podmiotem, który  
będzie liczącym się graczem w regionie, 
pomimo tak silnej konkurenci jak NYSE 
Euronext i NASDAQ OMX

Jan Pawelczyk
jan.pawelczyk@skninwestor.com
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Wywiad został przeprowadzony w listo-
padzie 2008 roku 
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HOMO ECONOMICUS
„Homo economicus” (łac. człowiek go-
spodarujący) koncepcja jednostki za-
kładająca, że człowiek jako istota dzia-
łająca racjonalnie dąży zawsze do 
maksymalizacji osiąganych zysków i doko-
nywania wyborów ze względu na wartość 
ekonomiczną rezultatów tych wyborów.  
W potocznym rozumieniu homo econo-
micus to człowiek działający zgodnie z tą 
zasadą.. 
SKN Inwestor postanowił zamienić teo-
rię w praktykę i oto na przełomie marca 
oraz kwietnia zorganizowaliśmy trzeci 
cykl szkoleń Homo Economicus. Podczas 
warsztatów uczestnicy zdobywali wiedzę, 
która pozwoliła im optymalnie zarządzać 
własnymi oszczędnościami. 
W trzeciej edycji szkoleń poszliśmy o krok 
dalej i wyszliśmy z inicjatywą do łódzkich 
liceów ogólnokształcących. Na wykłady 
zostali zaproszeni uczniowie klas matural-
nych z najlepszych szkół z województwa 
łódzkiego. Okazało się to dobrym posu-
nięciem – uzyskaliśmy szeroki odzew ze 
strony maturzystów. Nie można pominąć 
faktu, iż patronem naszego wydarzenia 
była Pani Jolanta Chełmińska – Wojewoda 
Łódzki, oraz Rektor Uniwersytetu Łódzkie-
go, co podniosło znacząco rangę organizo-
wanych spotkań.
Jak co roku, HE III został podzielony na 
dwa poziomy szkoleń – poziom podsta-
wowy oraz poziom zaawansowany. Dzięki 
temu mogliśmy przeszkolić osoby, których 
poziom wiedzy był zróżnicowany. Na każ-
dym ze spotkań uczestnicy mieli do swojej 
dyspozycji poczęstunek, w postaci słody, 
zimnych napojów oraz gorącej kawy i her-
baty. 
Poziom podstawowy w tym roku zgroma-
dził ponad 200 żądnych wiedzy młodych 
ludzi. Na spotkaniu inauguracyjnym po-
ruszyliśmy tematykę istoty oszczędzania. 
Zostały omówione sposoby lokowania 
oszczędności w lokaty bankowe, akcje  
i obligacje. Kolejne dwa spotkania cieszyły 
się także dużą popularnością dzięki prowa-
dzącym, którzy przekazywali wiedzę łącząc 
aspekt teoretyczny z praktyką. Na naszych 
warsztatach mogliście się dowiedzieć  
o funduszach inwestycyjnych, a także  
o mechanizmach działania rynku kontrak-
tów terminowych   
Należy także wspomnieć o warsztatach 
przeprowadzonych dla studentów, mają-
cych już  podstawową wiedzę w dziedzinie 

umiejętnego oszczędzania. Na kursie za-
awansowanym udało się nam przeszkolić 
około 120 studentów, którzy mieli okazję 
odbyć cykl czterech spotkań prowadzo-
nych przez praktyków z dziedzin instru-
mentów pochodnych, analizy technicznej 
oraz fundamentalnej. Podczas warsztatów 
organizowane były quizy mające na celu 
utrwalenie wiedzy nabytej na spotkaniu. 
Poziom rozszerzony dał mocne podstawy, 
aby wkroczyć w świat zaawansowanych 
rynków finansowych. 
Warto także dodać, iż każdy uczestnik kur-
su Homo Economicus zakończył  szkolenie 
otrzymując certyfikat uczestnictwa, który 
jest aprobowany przez wiele firm finanso-
wych. Mając na celu profesjonalne przygo-
towanie spotkania, rozdaliśmy na kursie 
podstawowym i rozszerzonym szczegółowo 
opisane materiały naukowe. Aby praktycz-
nie wykorzystać nabytą wiedzę, pod koniec 
szkoleń, zorganizowaliśmy dla zaintere-
sowanych osób studium przypadku - case 
study.  
Podsumowując, możemy pochwalić się 
trzecią edycją cyklu szkoleń Homo Econo-
micus, który w tym roku zgromadził łącz-
nie około 320 studentów.
Duże zainteresowanie warsztatami mobili-
zuje nas, aby zrobić kolejny krok w przód, 
więc w tym roku akademickim stawiamy 
sobie poprzeczkę jeszcze wyżej, mając na 
celu podniesienie  jakości naszych szkoleń.

WYJAZD INTEGRACYJNY
Kolejny wyjazd integracyjny SKN Inwestor 
już za nami. Stało się już tradycją, iż dwa 
razy w roku członkowie SKN Inwestor, 
alumni oraz przyjaciele Koła spotykają się, 
aby spędzić niesamowite trzy dni z dala od 
obowiązków. 
Nasz wyjazd zaczął się 24 października  
o godzinie 17 pod Wydziałem Ekonomicz-
no-Socjologicznym. Każdy z nas przyszedł 
optymistycznie nastawiony odnośnie wy-
jazdu, a nasze uśmiechnięte twarze wró-
żyły, iż przed nami kolejny niezapomniany 
wyjazd. Szybko zapakowaliśmy bagaże do 
busa i udaliśmy się w podróż do miejscowo-
ści Kamion znajdującej się w obrębie Załę-
czańskiego Parku Krajobrazowego. Jednak 
dotarcie na miejsce nie było takie łatwe jak-
by mogło się wydawać – niestety zaufaliśmy 
nawigacji GPS, która wyprowadziła nas  
w przysłowiowe ‘pole’. Dzięki doświadcze-
niu kierowcy szybko odnaleźliśmy właści-
wą trasę. 

Na miejsce czekały na nas przygotowane 
domki oraz świetlica wraz z rozpalonym 
kominkiem, przy którym później mogliśmy 
się ogrzać. Każdy z nas szybko rozgościł się 
w kwaterach i tak samo szybko wszyscy już 
byliśmy w świetlicy, gdzie czekał na nas po-
siłek. Z czasem zaczęli przyjeżdżać alumni 
SKN Inwestor, a także przyjaciele Koła. 
Wnet okazało się, że grupa pięćdziesięciu 
osób znalazła wspólne tematy i zabawa za-
częła się na dobre. Pierwsza noc zakończyła 
się dla nas o piątej nad ranem, gdy ostatnie 
osoby kładły się do łóżek. 
Dzień drugi zaczęliśmy od porannego po-
bytu na  plebani miejscowości Kamion, 
gdzie mieliśmy przyjemność zjeść pysz-
ne śniadanie. Zmęczeni po nieprzespanej 
nocy, chcieliśmy zaraz po posiłku udać się 
znowu do łóżek, jednak czekał na nas spływ 
kajakowy odbywający się na rzece Warta. 
Osiem kajaków przygotowanych było już 
na niezapomniany spływ. Wkrótce okazało 
się, że pomysł ten był strzałem w dziesiątkę. 
Mieliśmy okazję do podziwiania nadbrzeż-
nych okolic, zapoznawania się z walorami 
Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, 
a także wykazania się umiejętnościami  
w wiosłowaniu. 
Wielkimi krokami zbliżał się kolejny wie-
czór, a wraz z nim zaczęły dojeżdżać ko-
lejne osoby, nawet z Londynu, pracujące  
w firmach finansowych. Spotkało się wielu 
znajomych, którzy nie widzieli się od cza-
sów studiów, a atmosfera z każdą godziną 
robiła się bardziej przyjazna. Rozpaliliśmy 
kominek i grilla, muzyka towarzyszyła na-
szym uszom, a tematów do rozmów nie 
było widać końca. Na pewno wielu z nas 
wspomina tę noc z uśmiechem na ustach, 
ponieważ do samego rana wydarzyło się 
wiele nieoczekiwanych zabawnych sytua-
cji. Gdy już zaczynało świtać, grill powoli 
wygasał, zdecydowaliśmy się odpocząć 
chociaż parę godzin. 
Dzień powrotu rozpoczął się leniwie, powo-
li dotarliśmy na śniadanie, które jak zwykle 
okazało się wyśmienite. Zdawaliśmy sobie 
sprawę, iż zbliża się koniec pobytu w ośrod-
ku. Nikt z nas nie chciał wracać, jednak nie 
dało się uniknąć tego faktu. Uczestnicy wy-
jazdu powoli zaczęli się rozjeżdżać do swo-
ich domów, a część z nas wróciła busem do 
Łodzi. Podróż, tym razem, odbyła się bez 
problemu i szybko dotarliśmy na miejsce., 
gdzie podziękowaliśmy sobie za wspólnie 
spędzone trzy dni. Zgodnie podsumowali-
śmy, iż była to niezapomniana integracja  
i znowu spotykamy się na wyjeździe, już na 
wiosnę. 
Chcielibyśmy także podziękować Magdzie 
Muszyńskiej, która gościła nas w swoim 
pięknie położonym ośrodku w miejscowo-
ści Kamion. Bez jej pomocy i organizacji, 
wyjazd nie udałby się tak dobrze! 

Paweł Burzyński
pawel.burzynski@skninwestor.com
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niu oraz przy odpowied-
niej liczbie kroków sta-
nowi dobre przybliżenie 
formuły BS. Wycenę op-
cji realnej prześledźmy 

n a przykładzie. 
Załóżmy, że oszacowana metodą 

DCF bieżąca wartość przyszłych zy-
sków pewnego przedsiębiorstwa wynosi 

300 mln zł. Przy pomocy symulacji Mon-
te Carlo oszacowano zmienność 

przewidywanych przepływów na 
35%. Stopa wolna od ryzyka wy-

nosi 7%. Przedsiębiorstwo 
dysponuje opcją wzrostu  
i podwojenia swoich zy-
sków operacyjnych po-
przez przejęcie swojego 
konkurenta za 250 mln 

zł w dowolnym momencie przez 
następne 3 lata. Jaka jest całkowita 

wartość przedsiębiorstwa uwzględniając 
   opcję ekspansji?

Niech K będzie kosztem akwizycji 
konkurenta, zaś S

t
 przychodem 

operacyjnym przedsiębior-
stwa w czasie t. Wypłatą 
z wykonania opcji będzie 
nadwyżka zysku opera-
cyjnego nad koszty akwi-
zycji, wtedy gdy podwo-

jony zysk pomniejszony o koszty 
akwizycji jest większy od dotychcza-

sowych zysków. W przeciwnym przypad-
ku, wypłata wynosi 0 i przedsiębiorstwo 
„zostaje” przy swoich dotychczasowych 
zyskach. Mamy zatem taki oto schemat 
wypłaty z wykonania opcji (wykupienia 
konkurenta):

S
t 
– K,  wtedy gdy 2×S

t
–K > S

t
 => S

t 
> K 

0,  wtedy gdy S
t 
≤ K

Konstrukcja wypłaty z takiej opcji jest ana-
logiczna jak w przypadku wypłaty ze zwy-
kłej amerykańskiej opcji kupna.
W pierwszym kroku prześledzimy ścież-
kę zmiany wartości instrumentu bazo-
wego (czyli przyszłych przepływów pie-
niężnych) na drzewku dwumianowym.  
Wartości przepływów pie-
niężnych w kolejnych krokach 
powstają poprzez przemnoże-
nie przez odpowiednie współ-
czynniku wzrostu/spadku.  
I tak zaczynając od 300 mln 
zł mamy 425,7 mln zł przy 
wzroście i 211,4 mln zł przy 
spadku, itd.
Drugim krokiem jest nakreśle-
nie i skalkulowanie wartości 
ceny opcji wzrostu na drzewku 
dwumianowym w kolejnych 
okresach.
Kalkulację rozpoczynamy od 
wyznaczenia wartości wypła-
ty z wykonania opcji w końco-
wych wierzchołkach drzewka. 
Zatem, dla wierzchołka S

0
u3, 

wypłata wynosi maksimum 
z następujących wartości: 
podwojonych zysków mi-
nus koszty akwizycji, czyli  
1 464,5 mln zł lub konty-
nuacji działalności przy do-
tychczasowej wielkości firmy 
- 857,3 mln zł. Maksymal-
na wielkość zysków z tych 
dwóch możliwości wynosi 1 464,5 mln zł,  
i wtedy należy opcję wykonać. Analogicz-
nie postępujemy dla trzykrotnego spadku 
wartości zysków (wierzchołek S

0
d3). Na-

stępnie, w każdym z pośrednich wierz-
chołków przedsiębiorstwo ma znowu dwie 
możliwości: dokonać akwizycji i podwoić 

zyski w tym momencie bądź wstrzy-
mać się z wykonaniem opcji w nadziei 
że rynek jeszcze wzrośnie w następnym 
okresie i wtedy dokonać akwizycji. Dla 
wierzchołka S

0
u2, wartość zysków po 

natychmiastowym dokonaniu akwizy-
cji wyniesie 952,8 mln zł. Natomiast w 
przypadku wstrzymania się z wykona-
niem opcji i kontynuacji działalności  
w dotychczasowym kształcie, war-
tość zysków jest zdyskontowaną  
wartość oczekiwaną potencjalnych przy-
szłych wartości opcji względem prawdo-
podobieństwa arbitrażowego. Wyniesie 
ona 975,2 mln zł. Widać, że bardziej 
opłaca się zaczekać z wykonaniem  
opcji. Pokazane postępowanie jest powta-
rzane dla każdego wierzchołka wstecz,  
aż do t = 0. Otrzymaliśmy zatem war-
tość opcji ekspansji na starcie równą  
422,4 mln zł. Wycena akwizycji jedy-
nie metodą DCF, przy wartości bieżącej 
zysków równej 300 mln zł, daje war-
tość firmy równą 350 mln zł. Dzięki nie  
dokonywaniu akwizycji dzisiaj, ale za-
trzymaniu prawa do jej dokonania  

w przypadku, gdy warunki rynkowe będą 
lepsze, przedsiębiorstwo jest warte więcej  
niż jego statyczna wartość obliczona meto-
dą DCF. 350 mln zł jest statyczną wartością 
bieżącą firmy, nie uwzględniając elastycz-
ności, zaś 72,4 mln zł jest wartością opcji 
realnej. Widać, że niezastosowanie podej-

ścia włączającego wartość opcji realnej  
do wyceny firmy powoduje, żę uzyska-
na wartość jest niedoszacowana. Podany 
przykład jest oczywiście pewnym uprosz-
czeniem, istnieją jednak sposoby bardziej 
wiernego oddania warunków rynkowych, 
w szczególności kosztu akwizycji zmienne-
go w czasie, innego współczynnika wzrostu 
itp.

WIDOKI NA PRZYSZŁOŚĆ
Opcję realne są stosunkowo nowym podej-
ściem przy wycenianiu projektów. Istnieje 
jednak rosnące zainteresowanie w ela-
styczności i sposobach jej wykorzystania.  
Pomimo wytykanych niedogodności, 
wśród których najczęściej wymienia się  
złożoność wyceny oraz problemy z wykona-
niem opcji, coraz więcej osób ma świado-
mość ograniczeń formuły NPV. Wreszcie,  
trzeba nadmienić, że żaden racjonalnie  
postępujący inwestor nie włożył by  
pieniędzy w jedną tylko opcję na akcję. Dlate-
go ważną kwestią jest rozwinięcie sposobów  
wyceny portfela inwestycji w ramach opcji  
realnych. Mimo tego, eksperci podkreśla-
ją, że opcje realne zastąpią w przyszłości  
metodę DCF w wycenie projektów.  
Jak do tej pory nie powstała żadna tak do-
brze opracowana alternatywa.

Robert Arseniuk
rarseniuk@gmail.comt=0 t=1 t=2 t=3
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Rys. 1 Źródło: Opracowanie własne

Dane:
Wsp. przyrostu = 2; przy koszcie 250 mln zł
S = 300 mln zł
σ = 35 %
r = 7 %
T = 3

p =
er√t-d

u-d =0,5155

d = e-σ√t=0,07047

u = eσ√t=1,41914
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Rys. 2 Źródło: Opracowanie własne
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max[642,4; 601,4]

max[1464,6; 857,3]

↑

Maximum z Ekspansji i Zaniechania
Ekspansja = (Przyrost)S0u3 - Koszty Inwestcji =
= 2(857,3)-250=1464,5
Kontynuacja = S0u3 = 857,3

Maximum z Ekspansji i Trzymania Opcji
Ekspansja = (Przyrost)Kontynuacja =
= S0u - Koszty Inwestycji =
= 2(425,7) - 250 = 601,4
Trzymanie Opcji = 
= [p(975,9) + (1-p)384,4]e-0,07

= 642,4

↑
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M
etoda DCF (discoun-
ted cash flow), gdzie 
wszystkie przyszłe 
przepływy pienięż-
ne są szacowane  
a następnie dyskon-

towane w celu uzyskania wartości bieżącej, 
została pierwotnie opracowana do wyceny 
papierów wartościowych, takich jak akcje 
czy obligacje . Są to inwestycje pasywne, 
tzn. w momencie zakupu większość inwe-
storów nie ma wpływu na przepływy pie-
niężne generowane przez ich aktywa. Obec-
nie, obliczana tą metodą wartość bieżąca 
netto stała się jednym z głównych kryteriów 
przy ocenie inwestycji nie tylko w aktywa 
finansowe. Aktywa realne, z natury swojej  
nie są inwestycjami pasywnymi. Odpowied-
nie działania menedżerskie mogą wpłynąć 
na ich wyniki. Sporadycznie zdarza się,  
aby projekt trwał dokładnie tak jak zało-
żono przy kalkulowaniu NPV. Może on  
zostać opóźniony, inwestycja może być 
wdrażana etapami, zakres projektu może 
ulec zwiększeniu/zmniejszeniu w toku 
trwania, projekt może zostać porzucony 
itd. Do tego, jedna inwestycja może pocią-
gać za sobą kolejną, zależną od poprzedniej.  
W skrócie, elastyczne zarządzanie projek-
tem jest ignorowane przy wycenie NPV, 
zatem nie uwzględnianie go w wycenie 
systematycznie nie doszacowuje wycenę 
projektu.
Ze względu na braki tej metody, podjęto 
próby opracowania metody, która skutecz-
nie implementuje elastyczność w zarzą-
dzaniu projektem przy analizie jego opła-
calności. Jednym ze stosowanych podejść 
jest wycena metodą Real Option Analysis 
(ROA).

CZYM ZATEM JEST 
OPCJA REALNA?
Załóżmy, że firma zamie-
rza zainwestować w linię 
produkcyjną dla nowego 
produktu. Istnieje spo-
ra niepewność, co do 
wielkości rynku, zatem 
umiarkowana zdolność 
produkcyjna została 
wybrana. Zarząd jest 
jednak pewny, że firma 
dysponuje odpowiednim 
zapleczem aby zwiększyć 
produkcję, jeśli rynek 
okaże się bardziej chłon-

ny niż zakładano. To jest właśnie opcja 
realna, która kreuje wartość dodaną do 
projektu. Real Option Analysis jest na-
rzędziem służącym kwantyfikacji korzyści  
wynikających z wykonania opcji. Kontynu-
ując rozważania, załóżmy że wspomniane 
wyżej przedsiębiorstwo, aby rozszerzyć 
produkcję potrzebuje zakupić dodatkową 
działkę pod następną linię. Czy wartość 
opcji przewyższa zatem koszty zakupu 
gruntu?
Z definicji, opcja realna jest prawem, ale 
nie obowiązkiem, do podjęcia konkretnych 
działań przez pewien okres – czas trwania 
opcji. Oczywiste jest, że w jednych projek-
tach elastyczność jest cenna zaś w innych 
nie jest przedmiotem zainteresowania. 
Jakie zatem czynniki wpływają na wartość 
opcji realnej?
• Niepewność – wartość opcji rośnie wprost 
proporcjonalnie do niepewności projektu
• Nowe informacje – musi być całkiem 
prawdopodobne, iż wypłyną nowe infor-
macje dotyczące projektu w trakcie jego 
trwania, stopniowo zmniejszające tą nie-
pewność
• Elastyczność zarządzania – jeśli panuje 
niepewność, a nowe informacje ją zmniej-
szają, opcja nie ma żadnej wartości dopóki 
sterujący projektem nie są w stanie zarea-
gować odpowiednio na nowe informacje
W literaturze zwykło wyróżniać się kilka 
rodzajów opcji realnych:
• Option to defer (Opcja wstrzymania)
Często spotykany problem decyzyjny, to 
czy rozpoczynać projekt natychmiast czy 
też wstrzymać realizację do czasu pojawie-
nia się nowych informacji.
• Option to change scale (Opcja zmiany 
skali) Jeśli przedsiębiorstwo rusza z pro-
dukcją czegoś nowego i jest niepewne co 

do potencjału rynku, 
opcja zmniejszenia/
zwiększenia zdolności produkcyjnej może 
być w cenie.
• Option to abandon (Opcja porzucenia)
Czasem projekt powinien zostać porzu-
cony, gdy rozwiana niepewność sprawia, że 
staje się on nieopłacalny. Projekty informa-
tyczne są tego doskonałym przykładem
• Compound option (Opcja złożona)
Jest to opcja na opcję. Typowe dla przed-
sięwzięć realizowanych etapowo, gdzie 
po każdym etapie, w zależności od tego 
czy poprzedni etap został zrealizowany, 
istnieje opcja przesunięcia, porzucenia 
czy też kontynuacji projektu.
• Option to grow (Opcja wzrostu)
Załóżmy, że przedsiębiorstwo zamierza 
wejść na całkowicie nowy rynek. Pierw-
szy projekt został oszacowany i odrzucony 
jako nierentowny. Jednak, może on być 
„biletem wstępu” do dalszego rozwoju na 
obiecującym rynku, i taka opcja powinna 
być rozważona przy ocenie projektu.
Jak widać, jeden projekt może zawierać  
w sobie kilka opcji, które są wzajemnie za-
leżne. Wartość opcji współzależnych może 
być inna niż zsumowana wartość każdej 
opcji z osobna.

SPOSOBY WYCENY OPCJI REALNEJ
Intuicyjnie, każdy się zgodzi, że elastycz-
ność posiada wartość. W identycznych 
warunkach, elastyczne rozwiązanie jest 
preferowane w stosunku do rozwiązania 
nieelastycznego. A co jeśli elastyczność 
wymaga dalszych inwestycji? Czy wartość 
opcji jest w stanie uzasadnić ją? Aby sku-
tecznie zastosować opcję realną jako narzę-

dzie decyzyjne, potrzeba 
oszacować wartość tej 
elastyczności. Z pomocą 
przychodzą metody wy-
ceny opcji finansowych. 
Tabela 1 podsumowuje 
podobieństwa.
Sposoby wyceny opcji 
obejmują wycenę for-
mułą Black’a Scholes’a, 
symulacje Monte Carlo 
bądź wycenę na drzewie 
dwumianowym. 
Skupimy się na tej ostat-
niej, ze względu na to iż 
jest łatwa w zastosowa-

e
d
u
k
a
c
j
a

Tabela 1 Podobieństwa opcji finansowych i opcji realnych
Źródło: M. A. Barch, Real Options in Practice, New Jersey 2003, s. 43

Opcja finansowa Zmienna Opcja realna

Cena wykonania K Koszt nabycia aktywa

Cena papieru wartościowego S
Wartość bieżąca przyszłych 

przepływów pieniężnych z aktywa

Termin wygaśnięcia t
Okres czasu do kiedy opcję 

można wykonać

Wariancja stóp zwrotu z 
papieru wartościowego

σ2
Wariancja pomiędzy najlepszym i 

najgorszym scenariuszem

Wolna od ryzyka stopa zwrotu r Wolna od ryzyka stopa zwrotu

ELASTYCZNOŚĆ ZARZĄDZANIA 
PRZY WYCENIE PROJEKTU
“In ten years, real options will replace NPV as the central 
paradigm for investment decisions.” Tom Copeland, MIT

WARTO WIEDZIEĆ



W
maju 2008 roku 
Ernst & Young 
opublikował raport, 
z którego wynika, że 
w polskich przedsię-
biorstwach poziom 

korupcji jest ponad dwa razy wyższy niż 
w krajach Europy Zachodniej. W badaniu, 
na podstawie którego powstał raport, wzię-
ło udział 1186 respondentów z 33 krajów 
– członków ścisłego kierownictwa firm.
Wynika z niego, że co piąte przedsiębior-
stwo w Polsce zetknęło się z korupcją. Na-
leży natomiast zwrócić uwagę na niepoko-
jące zjawisko, że tylko 16% firm postrzega 
ją jako poważne zagrożenie dla biznesu. To 
mniej niż w Europie Zachodniej, gdzie ko-
rupcja stanowi poważny problem dla 25% 
przedsiębiorstw.
Naszym zdaniem, polskie firmy uznają 
korupcję za mniejszy problem niż firmy  
z krajów rozwiniętych, takich jak Austria, 
Niemcy, Holandia oraz Szwajcaria.
Pomimo braku dostrzegania problemu 
nadużyć, 12% polskich firm twierdzi, że po-
wodem utraty kontrahenta było wręczenie 
mu łapówki przez konkurencję. Podobnie 
uważa tylko 8% przedsiębiorstw z Europy 
Zachodniej i 17% z krajów rozwijających 
się (m.in. z Czech, Węgier oraz Rosji). 
Co czwarta polska firma uważa, że poziom 
wykrywalności łapownictwa w naszym kra-
ju nie zmienił się w ciągu ostatnich pięciu 
lat. Kierownictwo 54% przedsiębiorstw jest 
przekonane o skuteczności organów ściga-
nia, podczas gdy w Europie Zachodniej od-
setek takich odpowiedzi wynosi 85%.

KONSEKWENCJE ZACHOWAŃ  
KORUPCYJNYCH
Około połowa respondentów jest zdania, że 
inwestorzy oraz klienci są grupami, które 
najbardziej cierpią wskutek braku nieza-
leżnych i gruntownych dochodzeń w spra-
wie zarzutów dotyczących łapownictwa  
i korupcji. W dalszej kolejności wymienia-
no opinię publiczną oraz własnych pracow-
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ników danej spółki.
Menadżerowie są zgodni, kiedy wska-
zują na negatywne konsekwencje posta-
wienia firmie zarzutów korupcji. Najbar-
dziej obawiają się kar finansowych (45% 
respondentów), zakazu prowadzenia 
dalszej działalności gospodarczej (44% 
respondentów) oraz zahamowania 
rozwoju ich biznesu (35 procent re-
spondentów). Wśród konsekwencji 
zarzutów korupcyjnych wymieniają 
też spory prawne z udziałowcami spół-
ki lub konkurencją oraz kary więzienia 
(odpowiednio 29% i 21% responden-
tów). Wykryta korupcja w firmie po-
woduje, że spada wartość takiej firmy, a 
najbardziej tracą na tym inwestorzy.
Nasi respondenci wśród poważnych 
konsekwencji korupcji wymieniali tak-
że: uszczerbek na reputacji, odwrócenie 
uwagi kierownictwa oraz pracowników 
od codziennych obowiązków, a także wy-
datki związane z realizacją naprawczych 
programów zgodności. Istnieje również 
bardzo realne ryzyko, że w stan oskar-
żenia zostaną postawione osoby spra-
wujące najwyższe funkcje w firmie.

METODY OGRANICZANIA 
ZACHOWAŃ KORUPCYJNYCH
Ankietowani zgodzili się co do podsta-
wowej roli w zwalczaniu korupcji, jakie 
ma prezentowanie odpowiedniej i jed-
noznacznej postawy przez pracowników 
najwyższego szczebla organizacji, tj. zade-
monstrowanie niechęci kierownictwa do 
tolerowania nieuczciwych praktyk.
Odzwierciedleniem takiej postawy mają 
być kodeksy etycznego postępowania, 
do których posiadania przyznaje się ok. 
90% badanych. Około 4/5 respondentów,  
u których wprowadzono taki zbiór zasad, 
potwierdza jego przydatność w zapobiega-
niu i wykrywaniu korupcji. Tym niemniej, 
kodeks postępowania będzie zachęcał do 
podejmowania etycznych zachowań je-
dynie wówczas, gdy jego użytkownicy do-

kładnie zapoznają się z zawartymi w nim 
postanowieniami i poznają ich powiązania 
z przepisami prawa oraz będą podlegać 
mechanizmowi, który umożliwia zgłasza-
nie i śledzenie przypadków naruszenia po-
stanowień kodeksu.
Jednym z kluczowych czynników w elimi-
nowaniu problemów nadużyć, łapowni-
ctwa i korupcji jest wprowadzenie w firmie 
systemu zgłaszania i badania zarzutów 
dotyczących niedozwolonych zachowań 
oraz prowadzenie na podstawie zgłoszeń 
obiektywnych dochodzeń. Jeżeli w opinii 
pracowników kolejne dochodzenie będzie 
przeprowadzone w sposób stronniczy lub 
niekompetentny, może to być powodem 
negatywnych konsekwencji. Wiara w na-
leżyte wykonywanie obowiązków przez 
przedstawicieli ścisłego kierownictwa 
zostanie podkopana, a rozczarowani pra-
cownicy poważnie zastanowią się nad kon-
tynuacją współpracy.
Dochodzenia zapewniają kierownictwu 
okazję do zademonstrowania, że zachowa-
nia nieetyczne nie będą tolerowane, a każ-
dy członek organizacji spotka się ze spra-
wiedliwym traktowaniem. Zobowiązanie 

najwyższych rangą urzędników do podej-
mowania właściwych działań i odpowie-
dzialnego postępowania buduje kulturę, 
w której pracownicy będą zgłaszać swoje 
problemy i niepokoje, mając pewność, że 
zostaną potraktowani w sposób poważny  
i profesjonalny.
Podjęcie zdecydowanego dochodzenia 
chroni także reputację firmy. Kluczowym 
aspektem w tym względzie jest posiadanie 
doświadczonego i niezależnego zespołu 
ds. badań, który będzie w stanie usta-
lić istotne fakty i zabezpieczyć stosowne 
dowody w formie papierowej i elektro-
nicznej. Wiele przedsiębiorstw, zarządów  
i niezależnych audytorów zdecydowanie 
opowiada się za kompetentnym i gruntow-
nym dochodzeniem prowadzonym przez 
niezależny zespół dochodzeniowy. Często 
wiąże się to z zaangażowaniem kancelarii 
prawnej oraz profesjonalnej firmy dorad-
czej, posiadających doświadczenie w ra-
chunkowości sądowej i wiodącą praktykę 
w prowadzeniu dochodzeń.
Działania zmierzające do ograniczenia 
korupcji mogą być także podejmowane 
przez audyt pwewnętrzny firmy. Należy 
zauważyć, że oczekiwania wobec audytu 
wewnętrznego jeszcze nigdy nie były tak 
wysokie jak obecnie. Pracownicy i kie-
rownictwo firm oczekują, że specjaliści 
odpowiedzialni za wewnętrzny audyt będą 
koncentrować się na ocenie ryzyk obejmu-
jących całą działalność przedsiębiorstwa. 
W tym względzie, często najważniejszymi 
priorytetami są ryzyka biznesowe i opera-
cyjne. Zarówno personel, jak i plany finan-
sowe znajdują się pod presją, aby powyż-
sze kwestie były rozwiązywane zarówno 
w centrali firmy, jak i jej odległych lokali-

zacjach międzynarodowych. Jak pokazuje 
Światowe badanie dotyczące audytu we-
wnętrznego, przeprowadzone przez naszą 
firmę w 2007 roku, przedsiębiorstwa ocze-
kują, że działy wewnętrznej kontroli będą 
odgrywać krytyczną rolę w wykrywaniu  
i badaniu nadużyć.
Uczestnicy naszego badania są przeko-
nani, że funkcjonujące w ich firmach 
wewnętrzne zespoły audytu dysponują 

wiedzą pozwalającą wykrywać przypadki 
przekupstwa i praktyk korupcyjnych. 2/3 
dyrektorów naczelnych, dyrektorów fi-
nansowych i dyrektorów ds. ryzyk zgodnie 
twierdzi, że ich wewnętrzne zespoły audy-
tu posiadają niezbędną wiedzę i umiejęt-
ności. Podobnego zdania są członkowie 
kierownictwa firm reprezentujących więk-
szość sektorów przemysłu.

PODSUMOWNIE
Należy zdawać sobie sprawę, że żaden pro-
gram zgodności – niezależnie od kosztów 
poniesionych na jego opracowanie bądź 
swojego zasięgu – nie gwarantuje w 100% 
wyeliminowania przypadków korupcji. 
Jednakże skuteczny program antykorup-

cyjny, postrzegany jako coś więcej niż pa-
pierowy dokument, w pozytywny sposób 
wpłynie na kulturę firmy i może zapobiec 
łamaniu przepisów. W przypadku zacho-
wań niezgodnych ze standardami, istnie-
nie realnego programu antykorupcyjnego 
będzie korzystnym czynnikiem w razie 
ewentualnych kontaktów z instytucjami 
nadzoru. Pojedyncze przypadki nieuczci-
wych zachowań niekoniecznie powodują 

nieskuteczność całego programu. 
Zachęcenie firmy do przyjęcia skutecz-
nego programu antykorupcyjnego leży  
w osobistym interesie każdego jej człon-
ka. Zdobycie wiedzy na temat prawa  
i stosownych przepisów antykorupcyjnych 
obowiązujących w krajach prowadzenia 
działalności przez daną firmę – przestało 
być zadaniem wyłącznie jej wewnętrzne-
go prawnika. Ogromnej wartości nabierze 
posiadanie wiedzy na poziomie pozwala-
jącym zadawać skuteczne pytania osobom 
opracowującym programy zgodności bądź 
prowadzącym dochodzenia.
Promowanie etycznych zachowań we włas-
nej organizacji – sprawianie pozytywnej 
różnicy – nie jest jedynie opowiadaniem 

się za przestrzeganiem prawa. 
Jest dobrym biznesem.

Mariusz Witalis – Partner  
w Dziale Zarządzania Ryzykiem 

Nadużyć Ernst & Young
Jakub Kraszkiewicz – Menedżer 

w Dziale Zarządzania Ryzykiem 
Nadużyć Ernst & Young

Poważne skutki dla biznesu związane 
z zarzutami dotyczącymi korupcji
Źródło: Opracowanie własne
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Efektywność zespołów audytu 
wewnętrznego w wykrywaniu 
przypadków łapownictwa i praktyk
Źródło: Opracowanie własne
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wykryta korupcja  
w firmie powoduje, że 
spada wartość takiej 
firmy, a najbardziej tracą 
na tym inwestorzy

pracownicy i kierownictwo 
firm oczekują, że specjaliści 
odpowiedzialni za wewnętrzny 
audyt będą koncentrować się na 
ocenie ryzyk obejmujących całą 
działalność przedsiębiorstwa

skuteczny program 
antykorupcyjny, 

postrzegany jako coś więcej 
niż papierowy dokument,  

w pozytywny sposób 
wpłynie na kulturę firmy

KORUPCJA – TEMAT ZAWSZE AKTUALNY
Różnice w podejściu do korupcji – Polska a
Europa Zachodnia



- Jensen’s alfa (Jensen’s ratio), given by equation:
αj, i = Ri - (Rf + βi (RWIG - Rf))
where:
Ri
Rf - risk free rate (52-week treasury bills)
βi - β parameter of i fund 
RWIG - monthly average rate of return from WIG
- Sharpe’s ratio:

SR=

δi - standard deviation of i fund’s rate of return
other symbols as before
- Modified Sharpe’s ratio – we use semideviation (sum of squared 
negative devations of return’s rates from average rate of return for 
each i fund) instead of standard deviation.
- β parameter of i fund, estimated from equation:
Ri,t = βi x RWIG,t + αi
Ri,t – monthly rate of return from i fund in t period
RWIG,t – monthly rate of return from WIG in t period
βi – β parameter of i fund, shows how much will Ri change, if RWIG
changes
αi - constant

¯ ¯

¯

¯

- average rate of return of i fund

iδ

δi

Ri - Rf¯¯
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EFFICIENCY OF POLISH 
INVESTMENT FUNDS: 2000-2008
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monthly average rates of return – it is cau-
sed by fees charged every month in our 
strategy (front load fee). We placed the-
se outcomes here to pay attention to how 
important is the fee collected by fund. We 
can say that one thing is sure: even if prices 
do not change investor always have to pay 
management fee so his rate of return will 
be negative. To break even prices should 
go up at least management fee (ca 4,5%). 
When we consider single investment (in-
vest once in beginning period), we can find 
that only four funds have better than WIG 
total returns. Final values of invested ca-
pital in particular funds in January 2000 
(January 2000 = 100) in comparison with 
market return are presented in Table 2. 
Values of this single investment for three 
best and three worst funds are presented 
in Chart 1 and Chart 2. We estimate β, β 
of increases and β of decreases parameters 
to show how particular funds are sensitive 
to changes of the market (represented by 
WIG).
β

i
 of increases shows how return’s rates of 

i fund change when (only) positive WIG’s 

rates of  return change. Funds with 
high β of increases have better relative 
results in a bullish market.
β

i
 of decreases shows how return’s rates 

of i fund change when (only) negati-
ve WIG’s rates of return change. In  
a bearish market funds with lower 
β of decreases has better relative 
results, because when indices lose 
investors lose less. Table 3 shows 
the estimates of these betas.
Our analysis shows that only a 
few funds can provide better re-
sults than WIG’s both in absolute 
and risk-adjusted terms. In case 
of two funds front loads (investor 
has to pay 3-5% fee when he buys 
this fund) cause that, in our strate-
gy, their average rates of return are 
very poor. We can conclude that Ex-
change Traded Funds (index funds e.g. 
tracking WIG) with much lower manage-
ment fees can be alternative for extremely 
expensive, with high management fees, 
active managed funds. We could suppose 
that an investor with “self-made” diver-

sified portfolio 
(even with only 
10-15 different 
stocks in portfo-
lio) using simple 
Markowitz op-
timisation tech-
nique (or other 
diversification’s 
methods) could 
achieve better 
results than the 
majority of in-
vestment funds. 
This hypothe-
tical investor 
needs only two 
things to realize 
his investment 
plans: knowledge 
– to choose high-
rate-of-return 
stocks (using for 
example funda-
mental analysis) 

and appropriate sum of money to buy such 
amount of stocks which minimise tran-
saction costs (compare 4-5% management 
fee with ca. 0,04% broker’s fee).
Based on historical data we found that only 
two funds (Legg Mason Akcji and BPH FIO 
Akcji) perform better than market – when 
we consider Modified Sharp’s Ratio. Our 
investigation may help in the choose the 
best (historically) investment fund but we 
should be aware that “past performance 
does not guarantee future returns”. Cho-
osing an investment fund, when we want 
to invest in long term, is a very important 
decision and we should take into account 
things like past performance (in a risk-ad-
justed way),the level of management fee 
and front/back load fee, our risk aversion, 
purpose of investment and time horizon.

Izabela Prządo
izaprzado@gmail.com

Tomasz Schabek
tomasz_schabek@o2.pl

Tab 2 Results of single investment in selected 
funds (Jan 2000=100). Source: Personal elaboration

ARDS 266 37%

KH2A 220 13%

CARS 213 9%

DWA+ 201 3%

WIG 195 0%

INGA 186 -4%

PZUK 178 -9%

PKCA 172 -12%

SEB3 164 -16%

DWAK 158 -19%

Tab 3 β parameters of analyzed investment funds (t-statistic in pa-
rentheses). Source: Personal elaboration

β parameter 
(1) R2 β of increase 

(2) R2 β of decrease 
(3) R2 Difference  

(2) - (3)

KH2A
0,81

0,92
0,72

0,75
0,86

0,86 -0,13
(34,73) (13,12) (16,29)

CARS
0,74

0,85
0,63

0,61
0,87

0,73 -0,24
(23,94) (9,323) (10,97)

DWA+
0,70

0,80
0,61

0,55
0,86

0,66 -0,25
(20,37) (8,312) (9,347)

PZUK
0,75

0,83
0,72

0,60
0,69

0,63 0,03
(22,73) (9,231) (8,837)

PKCA
0,80

0,91
0,79

0,77
0,97

0,86 -0,19
(31,87) (13,60) (16,76)

SEB3
0,79

0,93
0,72

0,82
0,90

0,87 -0,18
(38,34) (16,20) (17,23)

DWAK
0,68 0,81 0,56

0,58
0,88

0,67 -0,32
(20,63) (8,796) (9,460)

ARDS
0,83

0,87
0,89

0,78
0,89

0,70 0,00
(26,81) (13,95) (10,21)

INGA
0,83

0,94
0,87

0,87
0,84

0,84 0,03
(40,58) (19,40) (15,59)

Tab 1 Statistical characteristics of analyzed funds. (* - In our strategy front load of these 
funds has negative influence on their mean rate of return, so they are NOT comparable.)
Source: Personal elaboration

WIG KH2A CARS DWA+ PZUK PKCA SEB3 DWAK ARDS* INGA*

Mean 0,008 0,009 0,009 0,008 0,007 0,007 0,006 0,006 -0,019 -0,042

Standard  
Deviation

0,065 0,055 0,053 0,051 0,053 0,055 0,053 0,049 0,058 0,056

Semideviation 0,046 0,039 0,038 0,037 0,037 0,040 0,039 0,037 0,041 0,039

Modified 
Sharpe’s Ratio

0,039 0,060 0,051 0,036 0,007 0,001 -0,013 -0,028 -0,621 -1,265

Sharpe’s Ratio 0,028 0,043 0,037 0,026 0,005 0,000 -0,009 -0,021 -0,441 -0,880

Jensen’s Ratio 0,000 0,001 0,001 0,000 -0,001 -0,001 -0,002 -0,002 -0,027 -0,050W
hen we want to invest 
our savings and we do 
not have time or appro-
priate knowledge – we 
can always invest in-

directly by purchasing participation units 
of investment funds. This way of investing 
has one main advantage: we can buy well 
diversified portfolio for quite small sum 
of money and one big disadvantage: we 
have to pay management fee (ca. 4,5%).  
In this article we analyse results of Po-
lish investment funds in January 2000 –  
October 2008 period. We selected nine 
equity funds, which have been quoted at 
least since the year 2000. This guarantees 
long time series. We use monthly rates of 
return.
Measures of efficiency, which we use in the 
article, are based on average monthly rates 
of return, so our investment strategy must 
also use average rates of return. The invest-
ment strategy is simple: we invest the same 
sum of money in each of nine analyzed 
funds in the beginning of the month - after 
one month we realize profits or losses. We 
repeat this operation each month in the 
period investigated, so after 105 months 
we achieve monthly average rates of re-
turn from each fund. This strategy shows 
how well the managers of the analysed 
funds can choose appropriate mix of stock 
and cash. A large number of observations 
helps to reveal if there is a chance to – in 
the long run – gain some “excess return”. 
In literature we can find a lot of efficiency 
measures - we chose the most popular and 
intuitive. To investigate which fund is the 
most efficient, we use the following measu-
res of funds’ efficiency:

Jensen’s alfa (Jensen’s ratio)
Sharpe’s ratio
Modified Sharpe’s ratio

β parameter

•
•
•

•

All these measures 
show risk-adjusted, 
relative (to risk free 
rate) rates of return 
and could be used to 
compare the results of 
the analysed funds.
All characteristics of 
nine funds are descri-
bed in Table 1. As we 
can see only two funds 
achieved better mo-
dified Sharpe’s ratio 
than WIG’s. Jensen’s 
alfa is positive in only 
three cases. It means, 
respectively, that only 
two funds have excess 
rate of return consi-
dering their level of 
risk (expressed by 
semideviation) and 
only three funds gave 
investors surplus rate 
of return in case when 
we measure risk by β 
parameters. These 
results could impli-
cate that only a small 
group of funds can in 
long term (if we assu-
me that 105 months 
could be called “long 
term”) generate the 
surplus rate of re-
turns for their clients. 
And there is one more 
question: how big is 
the chance that we 
can pick up this one 
“winning” fund and  
a manager of this 

fund will not chan-
ge his job in our “in-
vestment period”? 
Of course we can 
assume that histori-
cally the best funds 
could perform well 
in the future, but is 
this a good assump-
tion?

It is worth mentio-
ning that two funds 
(ARDS and INGA) 
have extremely low 



Jakie jest Pana zdanie na temat 
przeprowadzonej niedawno reformy 
szkolnictwa wyższego?
Sprawa ma dwa aspekty, które należy od 
siebie oddzielić. Pierwszym z nich jest 
aspekt formalny, wynikający z ustaleń za-
padłych w organach Unii Europejskiej. 
Kraje członkowskie, do których należy tak-
że Polska, są zobowiązane do wprowadza-
nia w życie idei Deklaracji Bolońskiej. 
Drugi aspekt to aspekt merytoryczny. Po-
nieważ mamy do czynienia z młodym sy-
stemem, należy bacznie przyglądać się 
jego funkcjonowaniu i wywiązywaniu się 
z podstawowych założeń. Warto pamiętać 
o celach, które legły u podstaw budowania 
Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyż-
szego. Miał on służyć głównie zwiększeniu 
elastyczności studiowania. 
Oznacza to, że student może zakończyć 
edukację w węższym zakresie, uzyskując 
tytuł licencjata, lub może podjąć dalsze 
kształcenie. I tu dzięki systemowi ma dwie 
perspektywy: kontynuację nauki w uję-
ciu tradycyjnym, lub wybranie drugiego 
segmentu na innym kierunku i wydziale. 
Jednak nie wszystkie kierunki mogą wpro-
wadzić taki system, gdyż ciężko sobie wy-
obrazić „półprawnika” lub „półlekarza”.
Generalnie oceniam dodatnio Reguły Bo-
lońskie i nie podzielam opinii, że następuje 
ograniczenie liczby godzin oraz zubożenie 
przedmiotów, ponieważ czym innym są 
studia pierwszego, a czym innym drugiego 
stopnia.

Dlaczego zatem wspomniana przez 
Pana siatka godzin została okrojo-
na? 
To jest pytanie o koncepcję studiów i stu-
diowania. Moim zdaniem nasze siatki 
godzin są przeładowane zajęciami. Jest 
za dużo wykładów i ćwiczeń a za mało in-
dywidualnej pracy studentów pod opieką 
pracownika naukowego. A to właśnie pra-
ca własna, czyli uczenie się przez działanie  
i praktykę owocuje o wiele lepszymi wyni-
kami. 

Jeżeli redukuje 
się liczbę godzin, 
ale towarzyszy 
temu tworzenie 
prac pisemnych, 
lub inna forma 
pracy własnej to 
jest to słuszne po-
sunięcie. Gdy jed-
nak mamy do czy-
nienia z czystym 
o g r a n i c z e n i e m 
liczby godzin a w zamian za to nie ma nic, 
to można tylko zapytać czy wcześniej tych 
godzin było za dużo czy nie.
Proponuję spojrzenie na koncepcję studio-
wania jako całości: mniejsza liczba godzin, 
więcej przedmiotów do wyboru, więcej 
praktyk zawodowych, w toku których stu-
dent zdobywa nie tylko wiedzę, ale również 
umiejętności. To jest kierunek, w jakim po-
winniśmy zmierzać.

Czy tworzenie nowych kierunków 
studiów jest konieczne i  czy nie skut-
kuje ono w Pana odczuciu znaczącym  
obniżeniem poziomu nauczania? Nie 
uważa Pan, że kryterium przyjęć na 
niektóre z kierunków  powinno zo-
stać podniesione?
Mamy tutaj, co najmniej dwie istotne 
kwestie. Jeśli chodzi o tworzenie nowych 
kierunków czy specjalności, to jest to ko-
nieczne. Rzeczywistość nieustannie się 
zmienia. Uniwersytet musi reagować na 
te przemiany i dostosowywać programy 
nauczania do potrzeb rynku pracy. Warto 
przy okazji tego pytania wspomnieć także 
o pomyśle wprowadzania tzw. modułów. 
Byłyby to specjalne bloki zajęć dotyczące 
różnych przedmiotów, na które mogliby 
uczęszczać studenci z różnych kierunków. 
Jest to dopiero raczkujące przedsięwzięcie, 
które rozpoczyna się na Wydziale Prawa  
i Administracji. Możemy pochwalić się tam 
przyjazdami  profesora Staford’a Smiley’a  
prowadzącego zajęcia z  „US Income Ta-
xation”. Oczywiście nadal wiele nam bra-

kuje do uniwersytetów zachodnich w tym 
zakresie, ale niewątpliwie będziemy dążyć 
do rozwijania tej inicjatywy.
Jeśli chodzi o odpowiedź na drugą część 
pytania, to Uniwersytet dba o to, by wiedza 
i umiejętności praktyczne, które przekazu-
jemy naszym studentom były na najwyż-
szym poziomie. Wiele naszych programów 
studiów jest w ścisłej czołówce najlepszych 
kierunków w Polsce m.in. socjologia czy 
prawo. Dlatego nie boję się o poziom pro-
wadzenia zajęć. Natomiast z pewnością na-
leży zastanowić się nad koncepcją rekru-
tacji. Czy jako ośrodek akademicki mamy 
przyjmować jedynie najlepszych, wyselek-
cjonowanych kandydatów, czy wszystkich, 
którzy chcą studiować, a dopiero później 
w czasie studiów weryfikować ich wiedzę 
i predyspozycje? Ważnym aspektem są 
również kwestie demograficzne. Gdy jest 
więcej kandydatów jest większa konkuren-
cyjność, natomiast w chwili obecnej znaj-
dujemy się w fazie niżu demograficznego. 
Dlatego powstaje pytanie jak ma zachować 
się Uniwersytet, gdy do tego wszystkiego 
dochodzi konkurencja pomiędzy różnymi 
uczelniami. Przyznam, że Uniwersytet po-
winien określić w najbliższym czasie poli-
tykę dotyczącą naboru na studia. 

Jak ocenia Pan skuteczność progra-
mów wymiany studenckiej na Uni-
wersytecie Łódzkim? Czy Uniwer-
sytet  jest konkurencyjny względem 
Politechniki Łódzkiej pod względem 
liczby miejsc dostępnych dla studen-

tów na zagranicznych uczelniach 
i pod względem organizacji wspo-
mnianych wyjazdów?
Porównując Uniwersytet oraz Politechnikę 
w liczbach bezwzględnych nasza uczelnia 
wypada nieco lepiej. Jednak biorąc pod 
uwagę liczby względne, czyli liczba wyjaz-
dów na jednego studenta to tutaj wypa-
damy już gorzej. W sumie oba te ośrod-
ki akademickie lokują się dość wysoko  
w ogólnopolskich rankingach, UŁ zajmuje 
5 miejsce, a PŁ 6. Ponad to nasza uczelnia 
jako jedna z niewielu w Polsce organizuje 
szkoły letnie. W lipcu każdego roku do Ło-
dzi przyjeżdżają studenci z różnych stron 
świata, a nasi studenci od kilku lat wyjeż-
dżają na Summer School Program do Bra-
zylii i Rosji.  Uważam, że każdy student 
powinien, chociaż na krótko wyjechać na 
studia za granicę – żeby podszkolić język 
obcy, poznać zasady studiowania w innym 
kraju i przede wszystkim zebrać nowe i in-
spirujące doświadczenia. 
W swoim programie wyborczym mówi-
łem o potrzebie utworzenia funduszu po-
chodzącego spoza środków budżetowych, 
który wspomagałby wyjazdy zagraniczne 
studentów nie tylko w ramach programów, 
które do tej pory funkcjonują. Jest szan-
sa, że uda się powołać taki fundusz, który 
pomagałby w wyjazdach badawczych oraz 
naukowych.
Uważam ponadto, że na naszej uczelni po-
winniśmy gościć większą liczbę zagranicz-
nych wykładowców, a nasi pracownicy na-
ukowi powinni wykładać także w językach 
obcych. To element, który niewątpliwie 
uatrakcyjnia zajęcia. 

Jak ocenia Pan dotychczasową 
współpracę miedzy uczelnia a bizne-
sem, która opiera się na razie na or-
ganizacji praktyk i staży? Co zrobić, 
aby ta relacja miała większy wpływ 
na kształtowanie programów stu-
diów?
Tak jak wcześniej mówiłem, zarówno  
w badaniach naukowych, jak i w dydakty-
ce chcemy być coraz bliżsi otaczającej nas 
rzeczywistości. Należy brać pod uwagę, 
to jakiego rodzaju wiedzy  
i umiejętności 

oczekują od studentów przyszli pracodaw-
cy. Dlatego zależy nam, aby w odpowiednich 
proporcjach nasycić proces studiowania za-
jęciami praktycznymi. W związku z tym co-
raz częściej zapraszamy na wykłady i zaję-
cia praktyków z wielu dziedzin. Mamy także 
obowiązkowe praktyki zawodowe. Obecnie 
przygotowujemy projekt badawczy, który 
stanie się odpowiedzią na nasze pytania,  
w jakim kierunku tworzyć programy, by ich 
absolwenci byli najlepszymi ekspertami na 
rynku pracy w swoich dziedzinach. 
W chwili obecnej możemy się także po-
chwalić podpisaniem umowy o współ-
pracę ze ZWiK-iem. W największej części 
ma ona opierać na prowadzeniu wspólnej 
pracy naukowej. Studenci kierunków bio-
logicznych i chemicznych będą brali udział  
w badaniach oraz konferencjach nauko-
wych. Również ekonomiści oraz prawnicy 
w czasie późniejszym będą mogli odbyć 
tam praktykę i znaleźć zatrudnienie. 
Zdaje sobie sprawę, że potrzeba nam wie-
lu takich partnerów, dlatego z roku na rok 
będziemy starać się pozyskiwać ich coraz 
więcej.

Jakie cele stawia sobie Pan do rea-
lizacji w najbliższym roku, a jakie 
chciałby Pan aby były zrealizowane 
pod koniec kadencji? 
Obecnie tworzona jest strategia rozwoju 
naszego Uniwersytetu. Jest to niezwykle 
ważne, ponieważ potrzebujemy mieć jasno 
wytyczone kierunki działań na przyszłoś. 
To niezbędne na początku każdej drogi.
W badaniach naukowych chcemy w więk-
szym stopniu odpowiadać na zapotrzebo-
wania gospodarki i w większym stopniu  
z nią współpracować. Planujemy zorgani-
zowanie seminarium, na które zaprosimy 
przedstawicieli świata biznesu, by podjąć  
z nimi dialog dotyczący wspólnych działań. 
Dla regionu ważne jest by oprócz kierunków 
studiów najbardziej popularnych tworzyć 
te, również wynikające z zapotrzebowania 
rynku pracy, jak chociażby Ekonomię spe-
cjalność Ekobiznes, prowadzonego na 
Wydziale Ekonomiczno-Socjo-

logicznym. To właśnie podczas rozmów  
z przedstawicielami władz lokalnych po-
jawił się  pomysł na utworzenie tego kie-
runku studiów, gdyż obecnie mamy deficyt 
specjalistów łączących ekonomię i coraz 
bardziej popularną ochronę środowiska.
Chciałbym, aby za cztery lata znacznie 
więcej mieszkańców naszego miasta mó-
wiło „Nasz Uniwersytet” identyfikując się 
z naszą uczelnią. Uważam, że Łódź dyna-
micznie rozwijająca się to Łódź-akademi-
cka. UŁ jest największą uczelnią, więc siłą 
rzeczy powinien być liderem przemian w 
wielu obszarach - gospodarczego, nauko-
wego i kulturalnego. Wiele takich akcji 
obecnie inicjujemy zapraszając Łodzian na 
wiele interesujących spotkań. Prowadzimy 
także akcję „Uniwersytet Zawsze Otwarty”, 
na którą zapraszamy młodzież z całego wo-
jewództwa i odwiedzamy szkoły w naszym 
regionie. Chciałbym żeby z Uniwersytetem 
ludzie mieszkający w naszym wojewódz-
twie byli związani całe życie. 
Ten rok jest początkiem procesów, a pod 
koniec kadencji chciałbym, żeby były one 
zaawansowanie we wszystkich kierun-
kach.

Wiemy, że jest Pan specjalistą  
w dziedzinie prawa podatkowe-
go, wybitnym naukowcem i wspa-
niałym wykładowcą, kim jest Pan  
jednak poza tym? Co lubi robić  
w wolnych chwilach nowy  
Rektor UŁ?  Jakie posiada Pan hob-
by?
Bardzo lubię muzykę. Mam sporą płyto-
tekę, a zwłaszcza lubię i cenię Marie Cal-
las. Staram się od czasu do czasu bywać  
w filharmonii oraz operze. Jest to niewąt-
pliwie moje hobby i sposób na odpoczy-
nek.

Małgorzata Skibińska
malgorzata.skibinska@skninwestor.com

Wiktor Ruszkowski
wiktor.ruszkowski@skninwestor.com
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Uniwersytetu Łódzkiego – 
prof. zw. dr hab. Włodzimierzem 
Nykielem o planach i wizji 
dotyczących rozwoju łódzkiego 
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w tym przypadku nie jest obligacja, a op-
cja sprzedaży.  Zakładając, że posiadamy  
w naszym portfelu koszyk akcji, który od-
wzorowuje dany indeks giełdowy (jego 
współczynnik β równy jest 1) oraz indeks 
ten jest instrumentem pierwotnym dla op-
cji, istnieje możliwość zabezpieczenia port-
fela przed spadkiem poniżej zadanej warto-
ści. Jeśli naszym celem jest zabezpieczenie 
spadku wartości portfela akcyjnego poniżej 
jego wartości z dnia utworzenia, konieczny 
jest zakup odpowiedniej liczby opcji sprze-
daży na indeks, których cena wykonania 
równa jest aktualnej wartości indeksu (at-
the-money). Niestety podejście OBPI nie 
umożliwia ochrony kapitału początkowe-
go w całości, ponieważ część środków jest 
przeznaczana na premię opcyjną. Jednak 
z drugiej strony fakt ten implikuje bardzo 
ważną właściwość tej strategii. OBPI jest 
w stanie generować najbardziej korzyst-
ne stopy zwrotu z trzech omawianych po-
dejść, w przypadku, gdy na koniec okresu 
inwestycyjnego dany indeks giełdowy,   
a tym samym nasz portfel akcji, odnotuje 
znaczący wzrost wartości. Przyczyną tego 
jest fakt, że OBPI pozwala alokować prze-
ważającą część kapitału w aktywa ryzykow-
ne (w naszym przypadku w portfel akcji), 
przez co daje największą możliwość w par-
tycypacji w potencjalnych zyskach. 
Konieczność zastosowania opcji w podej-
ściu OBPI może jednak niekiedy stwarzać 
duże problemy. Zakładając, że portfel ryzy-
kowny nie jest jednolity, a składa się z róż-
nych instrumentów, np. akcji, instrumen-
tów rynku walutowego i towarowego, może 
nie być możliwe nabycie odpowiedniej opcji 
egzotycznej lub kombinacji opcji standar-
dowych, które dobrze odwzorowywałyby 
skład naszego portfela. Dodatkowo zakup 
opcji o odpowiednio długim terminie wy-
konania, zgodnym  z naszym horyzontem 
inwestycyjnym, może być tylko możliwy 
na rynku międzybankowym, co pociąga za 
sobą ograniczenia związane z dostępnością 
i płynnością takich derywatów.   
Wspomnianych wyżej niedogodności zwią-
zanych ze stosowaniem opcji nie posiada 
ostatnia z omawianych technik - Constant 
Proportion Portfolio Insurance. Zakłada 
ona podział środków pomiędzy dwa rodza-
je aktywów: ryzykowne (akcje, derywaty 
lub inne instrumenty) oraz wolne od ryzyka 
(najczęściej rządowe obligacje zero-kupo-
nowe lub instrumenty rynku pieniężnego). 
Cechą, która odróżnia CPPI od wcześniej 
omawianych podejść jest konieczność dy-
namicznego zarządzania aktywami w cza-
sie trwania inwestycji. Wstępnym założe-
niem, jakie inwestor powinien podjąć jest 
stopnień ochrany kapitału początkowego. 
Następnie w każdym z okresów trwania 
inwestycji określana jest wartość, nazy-
wana floor,  jaką należy przeznaczyć na 
aktywa wolne od ryzyka, tak aby na koniec 
inwestycji otrzymać dokładnie zakładany 
wcześniej poziom ochranianego kapitału. 

Różnica między ak-
tualną wartością po-
siadanych środków, 
a floor nosi nazwę 
poduszki. Wielkość 
aktywów, jaka prze-
znaczana jest w każ-
dym z okresów na 
inwestycję ryzykow-
ną, oblicza się jako 
iloczyn wcześniej 
ustalonego mnożni-
ka, który determinu-
je profil ryzyka (im 
jest on większy, tym 
strategia jest bardziej 
ryzykowna), oraz 
obliczonej wcześniej 
poduszki. Pozostałe 
środki przeznaczane 
są na zakup obligacji 
lub innych instru-
mentów o niskim ry-
zyku. W klasycznym 
podejściu wartość 
mnożnika powin-
na się utrzymywać 
na niezmienionym 
poziomie, większym od jedności. Jednak 
w praktyce, dla zmniejszenia kosztów 
transakcyjnych, przyjmuje się przedział 
dopuszczalnej zmienności dla mnożnika.  
Aktualną wartość mnożnika oblicza się 
jako stosunek ekspozycji w aktywa ryzy-
kowne podzielony przez nadwyżkę warto-
ści portfela ponad floor, czyli omawianą 
już wcześniej poduszkę. Jeżeli stosunek 
ten przekroczy wcześniej zakładany prze-
dział tolerancji określany jako pewien 
procent odchylenia od wartości mnożnika 
(np. +/- 1% mnożnika) to jest to sygnał, że 
należy dokonać zrównoważenia portfela do 
wcześniej zakładanych proporcji.
Ogólna zasada działania mechanizmu CPPI 
jest stosunkowo prosta. Jeśli aktywa ryzy-
kowne (w naszym przypadku koszyk akcji 
odwzorowujący pewien indeks giełdowy) 
generują dodatnie stopy zwrotu między 
okresami równoważenia, to systematycz-
nie przeznaczana jest na nie coraz większa 
część kapitału. Przy odpowiednio wysokim 
mnożniku i stabilnym trendzie wzrosto-
wym na rynku akcji, istnieje możliwość, że 
wszystkie środki będą przeznaczane na ak-
tywa ryzykowne.  Jeśli jednak, na giełdzie 
panować będzie trend spadkowy, wartość 
naszej poduszki ulegać będzie systema-
tycznej redukcji, a co za tym idzie, również 
ekspozycja w aktywa ryzykowne stopniowo 
zmniejszy się.  Ponieważ równoważenie 
portfela odbywa się w pewnych odstępach 
czasu, np. raz dziennie (w rzeczywistości 
nie jest możliwe ciągłe dostosowywanie 
struktury portfela do modelu CPPI), istnie-
je możliwość, że wartość poduszki spadnie 
do zera albo będzie nawet ujemna (czy to 
na skutek długotrwałego trendu spadko-
wego, czy jednorazowego załamania na 

giełdzie). Uwzględniając taki niekorzystny 
scenariusz, wszystkie pozostałe środki będą 
przeznaczone na aktywa wolne od ryzyka, 
jednak w drugim przypadku nie będzie już 
możliwe odtworzenia kapitału na wcześ-
niej zakładanym poziomie. Przypadek, gdy 
wartość kapitału spada poniżej floor okre-
ślany jest jako „niebezpieczeństwo luki” 
(ang. gap risk). Prawdopodobieństwo za-
istnienia tak niekorzystnej sytuacji rośnie 
wraz ze wzrostem mnożnika (czynnik za-
leżny od inwestora) oraz wzrostem zmien-
ności rynku (cecha charakterystyczna  dla 
danego rynku, niezależna od inwestora). 
Istnieje kilka sposobów zabezpieczenia się 
przed wystąpieniem „niebezpieczeństwa 
luki”. Jednym z nich (najczęściej wykorzy-
stywanym przez fundusze inwestycyjne) 
jest wykupienie ubezpieczenia, które zre-
kompensuje różnicę pomiędzy wartością 
kapitału na koniec okresu inwestycyjnego,  
a początkowo zakładanym poziomem 
ochranianego kapitału. Jednak bardziej 
dostępnym dla przeciętnego inwestora 
sposobem jest złożenie odpowiedniego zle-
cenia stop-loss, które będzie generowane w 
chwili, gdy portfel aktywów ryzykownych 
(pomiędzy okresami równoważenia) spad-
nie o wartość obliczaną jako 1 podzielone 
przez mnożnik (na przykład dla mnożnika 
na poziomie 4 zakładamy maksymalny spa-
dek aktywów ryzykownych o 25% między 
kolejnym okresami równoważenia strate-
gii). Jeśli hipotetyczny spadek byłby więk-
szy, powinno być wygenerowane zlecenie 
stop-loss, żeby zapobiec spadkowi kapitału 
całkowitego poniżej wartości floor.
Kluczowym składnikiem metody CPPI jest 
mnożnik. Jego wartość inwestor ustala 
arbitralnie i odzwierciedla ona stosunek 

level of the 
guarantee

NAV

Floor

Cushion
Cushion

*
Multiplier

Risky asset

Non-risky asset

Active and dynamic management of the two assets

Definitions:
NAV: Net asset value of the product
Floor: The minimum present value of the guaranteed NAV 
that is sufficient to provide the guaranteed capital at maturity
Cushion: NAV floor
Multiplier: Leverage applied to the cushion that determines 
exposure to the risky asset. The multiplier is adapted to the
return, the volatility of the underlying and the risk free rate.
Risky asset exposure (%): (Multiplier X cushion)/NAV
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G
lobalny kryzys finansowy, 
który miał swój początek 
w lipcu 2007 roku, a jego 
skutki będą odczuwalne 
prawdopodobnie  jeszcze 
przez długi czas, uświa-

domił wielu uczestnikom rynku (niestety 
często bardzo dotkliwie) jak ważne jest od-
powiednie zarządzenie ryzykiem zarówno 
na etapie planowania, jak i przebiegu inwe-
stycji. Jednym ze sposobów zabezpieczenia 
się przed nagłymi niekorzystnymi  ruchami 
rynków, a nawet często niemożliwymi do 
przewidzenia kryzysami jest zastosowanie 
strategii inwestycyjnych, których zadaniem 
jest ochrona kapitału w z góry określonym 
horyzoncie czasowym.  
Celem niniejszego artykułu jest przed-
stawienie najpopularniejszych strategii 
chroniących portfel inwestycyjny oraz 
zbadanie ich efektywności dla danych hi-
storycznych i symulacji Monte Carlo przy 
różnych zakładanych charakterystykach 
rynku. Badane strategie, przy uwzględnie-
niu odpowiednich zmian, mogłyby być za-
implementowane praktycznie na każdym 
rynku akcyjnym, walutowym, czy towaro-
wym.  Jednak dla większej jasności i przej-
rzystości, badanie będzie przeprowadzone 
dla rynku akcji, derywatów z nim związa-
nych oraz obligacji.

OPIS STRATEGII
Ogromna trudność w przewidywaniu kie-
runków, w jakich będą podążać rynki akcji 
w dłuższych okresach czasu oraz chęć zmi-
nimalizowania lub nawet eliminowania 
potencjalnych strat związanych z długo-

trwałym trendem spadkowym, doprowa-
dziły do powstania technik inwestycyjnych 
nazywanych strategiami z ochroną kapitału 
(ang. portfolio insurance). Dają one możli-
wość uczestnikowi rynku na zmniejszenie 
negatywnego wpływu, jaki na jego portfel 
inwestycyjny ma znacząca przecena akcji, 
zachowując możliwość partycypacji i czer-
pania korzyści z „pozytywnych ruchów”  
rynku. Jednak założeniem, które leży  
u podstaw każdej z omawianych strategii, 
jest ochrona zainwestowanego kapitału 
(całości lub jego części)  w z góry określo-
nym horyzoncie czasowym . Do najpopu-
larniejszych tego typu podejść zaliczamy: 
Bond&Call, OBPI (Option-Based Portfolio 
Insurance) oraz CPPI (Constant Propor-
tion Portfolio Insurance). 
Pierwsze dwie z omawianych metod łączy 
brak konieczności równoważenia portfela, 
czyli dostosowywania jego struktury do 
sytuacji rynkowej, w czasie trwania strate-
gii. Podejście Bond&Call zaproponowane 
przez Carletti’ego i  Weigel’iego  w roku 
1992 zakłada jednoczesne inwestowanie 
w obligacje oraz opcję kupna (oczywiście, 
jeśli inwestor uzna, że w nadchodzącym 
okresie przeważać będzie tendencja spad-
kowa, to w strategii powinna być wykorzy-
stana opcja sprzedaży). W część wolną od 
ryzyka, jaką są papiery dłużne, inwesto-
wana jest taka kwota, aby na koniec zało-
żonego horyzontu inwestycyjnego suma 
wszystkich płatności kuponowych (jeśli 
takie występują) oraz wartości nominalnej 
obligacji była równa założonemu wcześ-
niej procentowi ochranianego kapitału 
początkowego (najczęściej jest to 100%).  

W klasycznym podejściu stosuje się rzą-
dowe obligacje zero-kuponowe (rodzaj 
obligacji, który nie wypłaca płatności ku-
ponowych, a zysk realizowany jest dzięki 
zakupowi poniżej ceny nominalnej), choć 
oczywiście ich termin wykupu może nie 
odpowiadać zakładanemu czasowi trwania 
naszej strategii. Dlatego konieczne może 
okazać się zastosowanie metody uodpar-
niania portfela (portfolio immunization), 
dzięki której do portfela obligacyjnego,  
w różnych proporcjach, dobierane są pa-
piery o zróżnicowanych parametrach, tak 
aby na koniec założonego horyzontu osiąg-
nął on pożądana wartość. Reszta środków 
przeznaczana jest na zakup opcji kupna 
lub sprzedaży na indeks giełdowy, której 
termin wykonania jest z zgodny z założo-
nym czasem trwania inwestycji. Dodatko-
wo, w klasycznym podejściu,  zakładane 
jest, że opcja w momencie jej zakupu jest 
at-the-money - cena wykonania równa jest 
aktualnej cenie rynkowej.  Na koniec okre-
su inwestycyjnego wynik strategii zależy od 
tego, czy opcja będzie in-the-money, czy 
out-of-money.  W pierwszym przypadku 
strategia zrealizuje dodatnią stopę zwrotu 
( jej skala zależy od wartości opcji), nato-
miast drugi przypadek oznacza, że rynek 
zachował się przeciwnie do naszych prze-
widywań, przez co opcja nie przedstawia 
żadnej wartości. Pamiętać należy jednak, 
że na początku inwestycji stworzyliśmy 
portfel obligacji, który odtworzył nam war-
tość kapitału na żądanym poziomie.
Nieco odmienne podejście zakłada metoda 
Option-Based Portfolio Insurance.  Instru-
mentem, który zabezpiecza nasz portfel  
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wego.  Charakterystyczną własnością tego 
podejścia jest fakt, że zmienność  wartości 
portfela OBPI jest praktycznie identyczna 
ze zmiennością indeksu WIG20 w badanym 
okresie. Dopiero kiedy wartość portfela ak-
cyjnego spada poniżej kwoty ochranianej,  
część opcyjna prezentuje znaczącą war-
tość, która chroni pozostały kapitał przed 
dalszym spadkiem . Całkowitą ochronę 
zapewniło podejście Bond&Call, ponieważ 
jednak indeks WIG20 spadł poniżej warto-
ści z dnia rozpoczęcia inwestycji (poniżej 
ceny wykonania), pakiet opcji kupna nie 
był w stanie wygenerować dodatniej stopy 
zwrotu w badanym okresie. 
W sytuacji, gdy na koniec okresu inwesty-
cyjnego indeks WIG20 znajdował się po-
niżej swojej wartości z początku badania, 
tylko podejście CPPI mogło wygenerować 
dodatnią stopę zwrotu. I chociaż zakłada-
jąc mnożnik równy 5, jest to tylko „sym-
boliczny” zysk – 0,3%, to już rozpatrując 
mniej ryzykowne podeście – CPPI z mnoż-
nikiem równym 1,5 – wynik ten wygląda 
znacznie lepiej – 5,9% zysku. Oczywiście 
jest to ciągle znacznie mniej, niż gdyby na 
początku badanego okresu całe dostęp-
ne środki przeznaczone byłby na inwe-
stycję wolną od ryzyka, czyli na obligacje 
zero-kuponowe. W tym przypadku stopa 
zwrotu kształtowałaby się na poziomie 
10,2%. Warto jednak zaznaczyć, że bardzo 
niekorzystny wpływ na wynik końcowy 
metody CPPI miała silna korekta z maja 
2006 roku, która już na początku trwania 
strategii znacząco zmniejszyła wartość po-
duszki, co nie dało w późniejszym okresie 
możliwości partycypacji w zyskach z giełdy  
u schyłku hossy.

SYMULACJE
Najlepszym sposobem na poznanie sku-
teczności wszystkich omawianych strate-
gii w różnych warunkach rynkowych jest 
wykorzystanie symulacji Monte Carlo. 
Zakładanym horyzontem inwestycyjnym 
są 3 lata, a wartość początkowa kapitału 
to 1 mln PLN. Dla badanego okresu oraz 
zakładanych parametrów dla rynku akcji 
wygenerowano każdorazowo, przy użyciu 
geometrycznych ruchów Browna, 1 000 

scenariuszy dla indeksu WIG20. Dla stra-
tegii Bond&Call oraz CPPI zakładana jest 
pełna ochrona kapitału początkowego, na-
tomiast dla OBPI wartość ochranianego 
kapitału ustalana jest na maksymalnym 
możliwym poziomie. Równoważenie port-
fela CPPI odbywa się jeden raz, na koniec 
danej sesji, w przypadku gdy przekroczony 
zostanie przedział dopuszczalnej  zmien-
ności mnożnika ( +/- 1%). Ponadto, ceny 
opcji kształtują się zgodnie z modelem Bla-
cka-Scholesa, a dla wszystkich symulacji, 
stopa wolna od ryzyka jest stała i równa 6%. 
Koszty transakcyjne prezentowane są jako 
procent kapitału początkowego. Wyniki 
symulacji przedstawiające parametry stóp 
zwrotu z poszczególnych inwestycji zawie-
rają Tabele 1 i 2 (R oznacza średnioroczną 
stopę zwrotu, V średnioroczne odchylenie 
standardowe stóp zwrotu z indeksu).
Jak wynika z przeprowadzonych symulacji 
podejście CPPI lepiej sprawdza się przy za-
łożeniu, że na rynku giełdowym panować 
będzie bessa (roczna stopa -5%). W tym 
pesymistycznym scenariuszu strategia ta 
(w szczególności przy mnożniku równym 
2) dominuje nad pozostałymi. Jednak wraz 
ze wzrostem średniorocznej stopy zwrotu  
z giełdy, wyniki podejścia CPPI stają się co-
raz mniej korzystne w porównaniu z pozo-
stałymi technikami. Ogólnie można przy-
jąć, że im większa jest spodziewana stopa 
zwrotu z inwestycji w akcje, tym korzyst-
niejsze będzie podejście OBPI (największa 
ekspozycja w aktywa ryzykowne), nato-
miast zakładając możliwość długotrwałej 
bessy lub kryzysu na rynku finansowym, 
wskazany staje się CPPI. Przeprowadzone 
badanie potwierdza również fakt, że zakła-
dając rozsądne charakterystyki dla rynku 
giełdowego, mnożnik w przypadku CPPI 
powinien oscylować w przedziale od 1,5 do 
3. Dla większych wartości, wysoka zmien-
ność wyników oraz relatywnie wysokie 
koszty transakcyjne nie pozwalają uznać 
takiego podejścia za efektywne. Dodat-
kowo wysoka zmienność rynku w bardzo 
silny sposób uderza w wyniki generowane 
przez technikę dynamicznego zarządzania 
portfelem - Tabela 2.   
Czynnikami, które przemawiają na korzyść 

strategii z ochroną kapitału jest możliwość 
uzyskania znacznie mniejszego odchyle-
nia oraz semiodchylenia standardowego, 
w szczególności dla Bond&Call i CPPI. 
Co więcej, niskie wartości współczynnika 
zmienności świadczą o lepszym stosunku 
ryzyka do średniej stopy zwrotu. Daje to 
możliwość korzystania z pozytywnych ten-
dencji na giełdzie, zmniejszając przy tym 
ryzyko inwestycji oraz uzyskując często 
wyższe zyski niż w przypadku instrumen-
tów rynku pieniężnego i obligacji.    

WNIOSKI
Niestety nie da się jednoznacznie stwier-
dzić, która metoda zdecydowanie domi-
nuje nad pozostałymi. Niezaprzeczalnym 
atutem podejść Bond&Call oraz OBPI jest 
brak konieczności zarządzania w trakcie 
trwania inwestycji i potencjalnie wyższe 
możliwe zyski. Z drugiej jednak strony, 
nie dają one tyle możliwości dostosowania 
profilu ryzyka (a nawet jego zmiany w trak-
cie trwania strategii) do indywidualnych 
potrzeb i założeń inwestora, jak to jest  
w przypadku CPPI.  
Analiza stóp zwrotu oraz ich zmienności 
pozwala umiejscowić omówione metody 
pomiędzy inwestycjami w instrumenty 
dłużne, a aktywami ryzykownymi, takimi 
jak akcje, jeśli chodzi o poziom ryzyka oraz 
oczekiwany zwrot na kapitale. Warto jednak 
zaznaczyć, że możliwość zakupu odpowied-
nich kontraktów opcyjnych (Bond&Call  
i OBPI), czy konieczność ciągłego zarządza-
nia portfelem (CPPI) znacząco ograniczają 
możliwości zastosowania tych strategii 
przez inwestorów indywidualnych. Z tych 
powodów omówione techniki mają znacz-
nie szersze możliwości zastosowania przy 
tworzeniu różnego typu produktów inwe-
stycyjnych; mogą również stać się strategią 
dla funduszy inwestycyjnych.  Może jednak 
warto rozważyć możliwość ich zastosowa-
nia lub zakupu produktów je wykorzystu-
jących - zwłaszcza, że przekonanie co do 
nieprzewidywalności rynków finansowych 
jest obecnie tak aktualne.

Piotr Grzeliński
piotr.grzelinski@skninwestor.com

Tabela 2 Symulacje Monte Carlo Żródło: Opracowanie własne

R  15%; V  15% R 15%; V 25% R 15%; V 35%

B&H B&C OBPI CPPI 2 CPPI 4 B&H B&C OBPI CPPI 2 CPPI 4 B&H B&C OBPI CPPI 2 CPPI 4

Średnia (w %) 57,3 46,3 52,2 32,0 42,3 57,7 38,6 48,0 30,8 37,4 58,8 34,4 45,7 30,2 31,8

Mediana (w %) 52,0 41,8 46,8 27,9 31,4 42,1 26,5 30,2 21,0 10,0 33,9 17,3 16,5 14,9 2,1

Odchylenie stand. (w %) 41,1 32,4 39,1 18,0 37,3 68,3 40,0 58,5 28,6 54,9 104,2 49,3 84,3 47,8 75,7

Semiodchylenie stand. 
(w %)

25,3 19,6 23,7 9,5 20,4 40,7 22,3 32,6 13,8 25,6 53,6 22,9 39,1 17,2 25,7

Max (w %) 252,7 202,3 240,4 145,5 239,7 400,2 250,6 358,4 242,0 380,1 776,7 395,1 662,6 479,2 685,7

Min (w %) -39,4 0,0 -3,7 4,5 0,7 -66,5 0,0 -8,5 1,2 0,0 -82,3 0,0 -13,2 0,3 0,0

Wsp. skośności 1,0 1,1 1,1 2,1 1,6 1,1 1,4 1,4 2,3 2,0 2,2 2,7 2,7 4,5 4,0

Wsp. zmiennosci 0,7 0,7 0,7 0,6 0,9 1,2 1,0 1,2 0,9 1,5 1,8 1,4 1,8 1,6 2,4

Średnie koszty (w %) 0,2 0,4 0,2 0,9 3,1 0,2 0,4 0,3 1,6 3,8 0,2 0,4 0,4 2,0 3,9
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do ryzyka. Im jest on wyższy, tym większa 
część środków lokowana jest w aktywa ry-
zykowne, a wraz ze wzrostem portfela ak-
cyjnego, ekspozycja na tym rynku rośnie 
szybciej, niż w przodku niższych wartości 
mnożnika. Z nieco odmiennym mechani-
zmem mamy do czynienia, gdy na rynku 
giełdowym dominuje trend spadkowy. W 
tym przypadku przy wysokich wartościach 
mnożnika ekspozycja w część ryzykowną 
zmniejszana jest wolniej w stosunku do 
niskich jego wartości.  Przedstawiony me-
chanizm implikuje koniczność zastosowa-
nia wysokich mnożników (zazwyczaj 3 - 5) 
dla aktywów relatywnie bezpiecznych oraz 

cechujących się niską zmiennością. Nato-
miast dla ryzykownych instrumentów, po-
winien przyjmować wartości niższe, oscy-
lujące w granicach 1,5 – 3. 
Jedna z bardzo istotnych cech, która od-
różnia CPPI od dwóch wcześniej omawia-
nych podejść jest, zależność wyniku stra-
tegii CPPI od ścieżki, po jakiej poruszał 
się indeks giełdowy w czasie inwestycji, 
podczas gdy w metodach Bond&Call oraz 
OBPI istotna jest tylko wartość indeksu 
na koniec czasu ich trwania. Ta własność 
determinuje sytuacje, kiedy technika CPPI 
jest najbardziej korzystna. Istotnym jest, 
aby rynek cechował się stabilnym trendem 
wzrostowym, w szczególności w począt-
kowej fazie trwania strategii. W przeciw-
nym razie wartość poduszki (a tym samym 
ekspozycja w aktywa ryzykowne) już na 

początku ulegnie znacznemu zmniejsze-
niu, co może uniemożliwić w przyszłości 
skorzystanie z potencjalnych wzrostów 
na rynku akcji. Przedstawiony przypadek 
opisuje rynek układający się w literę „U”. 
Dodatkowo zdecydowanie niekorzystnym 
czynnikiem jest wysoka zmienność rynku, 
która determinuje konieczność częstego 
równoważenia portfela akcji i obligacji, 
czyli generuje wysokie koszty transakcyjne. 
Co więcej, metoda CPPI podąża za rynkiem, 
jednak ciągle znajduje się „krok za nim”. 
Przy wysokiej zmienności może to prowa-
dzić do kupowania walorów ryzykownych 
na lokalnych szczytach, a re- dukowaniu 

pozycji na 
lokalnych mi-

nimach, bardzo 
negatywnie wpły-
wając na wynik 
końcowy.
Pomimo tych nie-
zaprzeczalnych 
wad, podejście 
CPPI jako jedyne 
z omawianych 
jest w stanie ge-
nerować doda-
nie stopy zwrotu  
w sytuacji, gdy na 
koniec okresu in-
westycyjnego in-

deks giełdowy będzie znajdował się poniżej 
jego wartości początkowej. Strategia CPPI 
daje możliwość dostosowania jej do indy-
widualnych preferencji inwestora poprzez 
dobranie odpowiedniej wielkości mnoż-
nika. Co więcej, istnieje możliwość zasto-
sowania zmiennego w czasie mnożnika, 
uzależniając jego wartość od zmienności 
rynku (im większa zmienność, tym niższy 
mnożnik i odwrotnie). Dodatkowo wartość 
ochranianego kapitału może być zmienna 
w czasie, np. 80% największej historycznej 
wartości portfela. Można oczywiście wska-
zać jeszcze wiele możliwych modyfikacji 
klasycznego podejścia, co sprawia, że CPPI 
wykazuje się znacznie większą „elastycz-
nością” oraz możliwością implementacji 
niż Bond&Call, czy OBPI.

WYNIKI DLA DANYCH  
HISTORYCZNYCH
W celu zbadania efektywności wyżej omó-
wionych strategii dla rzeczywistych danych 
posłużyłem się przykładem Giełdy Papie-
rów Wartościowych w Warszawie. Roz-
patrywany horyzont czasowy badania to 
okres od 8 maja 2006 do 12 sierpnia 2008. 
Dla porównania rezultatów osiągniętych za 
pomocą strategii z ochroną kapitału zasto-
sowane zostało podejście „kup i trzymaj” 
(ang. Buy&Hold). Instrumentami inwesty-
cyjnymi wykorzystanymi w poszczególnych 
podejściach były:
• Buy&Hold – portfel akcji reprezentujący 
indeks WIG20 (β portfela równa jest 1)
• Bond&Call – obligacje zero-kuponowe 
serii OK0808 oraz pakiet opcji kupna na 
indeks WIG20
• OBPI – portfel akcji reprezentujący in-
deks WIG20 oraz pakiet opcji sprzedaży 
na indeks WIG20
• CPPI – obligacje zero-kuponowe serii 
OK0808 oraz portfel akcji reprezentujący 
indeks WIG20
Wartość początkowa środków pieniężnych 
wynosiła 1 mln PLN. Dla metod Bond&Call 
oraz CPPI zostało przyjęte założenie o cał-
kowitej ochronie kapitału początkowego. 
Ponadto, równoważenie portfela CPPI od-
bywało się jeden raz, na koniec danej se-
sji, w przypadku, gdy przekroczony został 
przedział dopuszczalnej zmienności mnoż-
nika ( +/- 1%). Ponieważ podejście OBPI 
nie daje możliwości całkowitej ochrony, 
jej poziom został ustalony na maksymal-
nym dopuszczalnym poziomie wynikają-
cym z warunków rynkowych – ostatecznie 
90,3%. Zmiany wartości kapitału w przy-
padku zastosowania poszczególnych stra-
tegii przedstawia Wykres 1. W rozpatrywa-
nym okresie (schyłek hossy oraz początek 
bessy na GPW) oczywiście najgorsze wyni-
ki wygenerowała strategia „kup i trzymaj”. 
Lokując środki w ten sposób w koszyk ak-
cji reprezentujący indeks WIG20 inwestor 
zrealizowałby stratę w wysokości blisko 
20%. Nieco lepszy wynik daje strategia 
OBPI. W tym przypadku niestety również 
konieczne jest zrealizowanie straty, ale już 
tylko na poziomie 9,7% kapitału początko-
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Tabela 1 Symulacje Monte Carlo; Żródło: Opracowanie własne

R 5%; V 25% R 10%; V 25% R 20%; V 25%

B&H B&C OBPI CPPI 2 CPPI 4 B&H B&C OBPI CPPI 2 CPPI 4 B&H B&C OBPI CPPI 2 CPPI 4

Średnia (w %) -12,7 6,5 0,9 9,5 4,7 35,6 26,9 30,8 23,3 23,8 80,1 51,7 67,1 40,5 53,0

Mediana (w %) -20,0 0,0 -8,5 6,6 0,8 22,7 14,3 12,4 15,6 4,7 63,9 40,1 50,2 27,9 18,9

Odchylenie stand. (w %) 39,1 15,6 22,8 9,8 14,7 62,9 35,2 51,6 25,2 44,8 82,3 49,8 73,0 40,5 71,5

Semiodchylenie stand. 
(w %)

22,2 5,6 8,2 4,3 3,5 35,8 17,7 25,9 10,8 17,2 47,1 27,4 40,2 18,5 34,3

Max (w %) 205,2 128,6 179,8 96,3 148,1 410,7 257,2 368,1 245,3 366,5 454,9 284,8 408,5 274,8 427,0

Min (w %) -78,1 0,0 -8,5 0,5 0,0 -65,8 0,0 -8,5 1,2 0,0 -61,7 0,0 -8,5 1,5 0,0

Wsp. skośności 1,4 3,4 3,4 3,2 6,0 1,5 2,1 2,1 3,5 3,2 1,5 2,1 2,1 3,5 3,2

Wsp. zmiennosci -3,1 2,4 24,1 1,0 3,1 1,8 1,3 1,7 1,1 1,9 1,0 1,0 1,1 1,0 1,4

Średnie koszty (w %) 0,2 0,4 0,3 1,0 3,0 0,2 0,4 0,3 1,4 3,7 0,2 0,4 0,3 1,7 3,8

Wykres 1 Wyniki dla danych historycznych
Żródło: gpwinfostrefa.pl, Opracowanie własne
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STARY WIZJONER
Konkurenci nie mogą się pochwalić takim 
tempem wzrostu jaki ma firma prowad-
zona przez Steve’a. Przychód ze sprzedaży  
w trzecim kwartale 2008 roku wzrósł  
o $2,1 miliarda – wzrost o 38% w porów-
naniu z analogicznym okresem roku 2007.  
Apple swoimi produktami, które są średnio 
droższe od produktów konkurencji o 12,5%, 
błyskawicznie zdobywa nowe udziały na 
rynku. W pierwszym kwartale 2008 roku 
udziały na rynku laptopów wzrosły o 28% 
- a udziały jego największego konkurenta, 
Della, były wyższe o 15% w porównaniu do 
analogicznego okresu roku poprzedniego. 
iPhone - „Telefon wynaleziony na nowo” 
rozszedł się w 6,89 mln egzemplarzach. 
Jest to wynik sprzedaży liczony tylko od 
początku października 2008. Na cały 4 
kwartał prognoza obejmuje sprzedaż 10 
mln egzemplarzy. Nowy hit Apple zdobył 
28% rynku krajowego i 7% światowego, 
biorąc pod uwagę, że iPhone musi cały 
czas definiować swoje miejsce wśród 
smartphone’ów jest to wynik co najmniej 
przyzwoity. Apple stara się przekształcić 
swój telefon na komputer, który będzie 
uzupełniany o aplikacje pochodzące z in-
nych firm – jeśli to się uda, będziemy 
światkiem 3 rewolucji technologicznej 
przeprowadzonej przez Stev’a. iPod, 
iPhone to dowody na doskonałe zgłębienie 
zachowań konsumentów i znalezienie 
równowagi pomiędzy technologiczną 
innowacyjnością, a budowaniem przyjem-
nego, modnego wizerunku. Dlaczego więc, 
inni menedżerowie Apple (John Sculley – 
wcześniej prezes PepsiCo, Michael Szindler 
czy Gil Amelio – wcześniej CEO w National 
Semiconductor) doprowadzali za każdym 
razem firmę na skraj upadłości? Steve Jobs 
posiada szczególna umiejętność stworze-
nia produktu, w którym można dostrzec 
błysk ekscytującej, zaawansowanej tech-
nologicznej przyszłości, która jednocześnie 
użytecznaj jest na co dzień.

“AMERICA’S ROUGHEST, TOUGH-

EST, MOST INTIMIDAT-
ING BOSSES”
Jak budowanie Apple Inc. 
czy NextStep wpłynęło na 
zdolności managerskie Ste-
va? Wielu kolegów określa go 
jako błyskotliwego człowieka, 
który potrafi zmotywować  
i zarazić swoją pasją do 
tworzenia. Prowadzi 
swoją firmę żelazna 
ręką, jego silny perfek-
cjonizm potrafi spędzać 
sen z powiek inżynierom 
Apple’a, gdyż jak sam 
przyznaje istotny jest 
jedynie efekt. Z dru-
giej strony Steve Jobs, 
zgodnie z ratingiem 
strony glassdoor.com, 
ma poparcie 90% swoi-
ch pracowników, a jego 
odpowiednik z Micro- softu 
- Steve Ballmer, o połowę niższe. Apple Inc 
bardzo różni się od swoich konkurentów. 
Firmy takie jak Dell funkcjonują dzięki 
niższej cenie niż konkurencja, rozwój IBM 
ma podłoże w uważnym słuchaniu swoich 
klientów. Na tym tle potentat komputerowy 
kierowany przez Jobsa kontrastuje, całą 
swoją energie dedykuje innowacyjności.  

POŁĄCZENIE PUNKTÓW
Steve niechętnie mówi o sobie lecz podczas 
wykładu na Stanfordzie opowiedział krótkie 
historie z jego własnego życia. Przedstawił 
w nich jak przeznaczenie uczyniło z uni-
wersyteckiego wyrzutka – wizjonera, 
menadżera i jednego z najbogatszych 
ludzi. Kiedy nauka otrzymywana na Reed 
College, która pochłonęła cale oszczędności 
jego rodziców, okazała się być poniżej jego 
oczekiwań zrezygnował ze studiów. Sytu-
acja Steva nie była najlepsza, aby zdobyć 
pieniądze na jedzenie zwracał butelki po 
coli za 5 centów, spał na podłodze u znajo-
mych w akademiku. Mając więcej wolnego 
czasu, mógł zając się tym co go naprawdę 

interesowało - zaczął 
uczęszczać na zajęcia z kaligrafii. Był to 
niefortunny okres w jego życiu, on sam 
jednak z perspektywy czasu uważa za 
bezcenny. Dlaczego? Jeśli nie został by 
wyrzucony ze studiów nie uczęszczał by 
na zajęcia z kaligrafii i 10 lat później nie 
mógłby zaprojektować czcionek dla Ma-
cintosh, które Microsoft skopiował i dziś  
w naszych komputerach nie mielibyśmy 
ich. „Nie możesz łączyć punktów zaglądając  
w przyszłość; można je jedynie łączyć patrząc 
wstecz. Trzeba więc ufać, że w jakiś sposób 
wydarzenia te połączą się w przyszłości.” 
Steve Jobs jest przeciwieństwem 
dzisiejszych stereotypów. Każdą swoją bi-
znesowa porażkę potrafił przekuć w suk-
ces, a życiowe niepowodzenia poszerzały 
jego sposób postrzegania świata. Młodym 
ludziom poleca książkę „The Whole Earth 
Katalog”, z której sam czerpał inspiracje  
i drogowskazy – podsumowanie jej za-
wiera się w słowach: Pozostań nienasycony. 
Pozostań nierozsądny.
 

Szymon Rybarkiewicz
szymon.rybarkiewicz@skninwestor.com

Steve Jobs speaks out: On choosing 

strategy

We do no market research. We don’t hire 

consultants. The only consultants I’ve ever hired in 

my 10 years is one firm to analyze Gateway’s retail 

strategy so I would not make some of the same 

mistakes they made [when launching Apple’s retail 

stores]. But we never hire consultants, per se. We 

just want to make great products.
Fortune, March 2008

Why do you call television the most 

corrosive of technology you’ve ever seen?

Because the average American watches five hours 

a day of television, and television is a passive 

medium. Television doesn’t turn your brain on. 

Or, television can be used to turn your brain off, 

and that’s what it’s mostly used for. And that’s a 

wonderful thing sometimes - but not for five hours 

a day. The Rolling Stone, December 2003

Steve Jobs speaks out: On managing 

through the economic downturn

We’ve had one of these before, when the dot-com 

bubble burst. What I told our company was that 

we were just going to invest our way through the 

downturn, that we weren’t going to lay off people, 

that we’d taken a tremendous amount of effort 

to get them into Apple in the first place - the last 

thing we were going to do is lay them off.
Fortune, March 2008
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163 000 000
sprzedanych 

odtwarzaczy od 
2002 roku

135 000
sprzedających 

się egzemplarzy 
iPhone’a dziennie

44% wzrost sprzedarzy 
komputerów MAC  
w 3Q 2008

POZOSTAŃ NIENASYCONY 
POZOSTAŃ NIEROZSĄDNY
Odmienił oblicze branży informatycznej  
i przemysłu muzycznego.  
Teraz jest w trakcie swojej trzeciej rewolty.
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S
teve Jobs regularnie znajduję 
się na liście najbogatszych 
ludzi świata. To nietypowe 
uwzględniając jego wyna-
grodzenie, które wynosi $1, 
jednocześnie posiada tylko 

jedną akcje swojej firmy - Apple Inc. Ten 
technologiczny wizjoner nie różni się od 
innych informatyków z Silicon Valley, 
chodzi zazwyczaj w dżinsach, czarnym 
podkoszulku i sportowych butach. Przez 
magazyn Fortune nazwany najpotężniejszą 
postacią biznesu, okrzyknięty najbardziej 
wartościowym menedżerem. Pod przy-
wództwem Stev’a Apple Inc. osiągnął 
większą wartość rynkową niż Google.    

KOMPUTER GOTOWY DO UŻYCIA
Marzeniem założycieli Apple’a; Stev’a 
Jobs’a i Stephen’a Wozniak’a, było stworze-
nie komputera do codziennego użycia.  
W 1977 roku wraz z prezentacją komputera 

Apple II, który dzięki pomysłowemu 
rozwiązaniu Wozniaka ma kolorowy in-
terfejs, bibliotekę z ponad 1 600 wbu-
dowanymi programami i jednocześnie jest 
niedrogi, zaczął się rodzić sukces - jednen  
z największych w historii biznesu. Sam 
komputer był nie tylko niesamowitym 
technologicznym osiągnięciem ale tez przez 
trzy lata zarobił $139  mln, powiększając 
majątek 25 letniego Steva do $200 mln, 
zanosząc go na okładkę Times’a w wieku 
26 lat i wyrzucając go z firmy w wieku 
30 lat. “Dużo lepiej funkcjonowalibyśmy 
bez Steve’a,” - John Sculley. “To było ok-
ropne przeżycie – tak Steve komentuję 
stratę stanowiska w Apple, po sprzeczce 
z dyrektorem Johnem Sculley, którego 
sam wcześniej zatrudnił. To przykre zdar-
zenie przyniosło później niesamowicie 
dochodowe efekty. Kiedy zarząd Apple 
zobaczył listę założycieli firmy NeXT 

postanowił wstąpić na drogę sądowa  
i oskarżył nowe przedsięwzięcie 
Steva o skopiowanie projektu Apple 
- Big Mac. Tak narodziła się leg-
enda NeXT – bo czy miliardowy 
biznes mógł się obawiać człowieka 
ubranego w dżinsy i sportowe buty? 
NeXT stworzył pionierski system 
operacyjny i zaawansowany tech-
nologicznie komputer. Produkty 
były tak wizjonerskie, że znacznie 

przekraczały zapotrzebowanie rynku 
i jednymi nabywcami były ośrodki 
badawcze. 

STEVE TRIUMFUJE
Drugim bardziej udanym 
przedsięwzięciem było studio 
zajmujące się animacją – PIXAR. Na 
początku 1991 roku The Walt Disney 
Company wraz z PIXARem rozpoczęło 
prace nad filmem animowanym - „Toy 
Story”, 4 lata później, kilka tygodni po 
premierze, „Toy story” okazał się punk-
tem zwrotnym. Wraz z wystawieniem 
pierwszej oferty publicznej. W ciągu 
1,5 godziny obrotu akcjami, udziały 

Jobsa warte 240 mln osiągnęły wartość 1,5 
miliarda. Disney w końcu przejął PIXAR’a 
co dało Steve pozycje największego indy-
widualnego udziałowca w The Walt Disney 
Company. Jobs uważa, że wyrzucenie go 
z Apple było najlepszą rzeczą jaka mu się 
przytrafiła - zapoczątkowała najbardziej 
kreatywny okres w jego życiu.  Steve 
triumfował. 
W tym samym czasie udziały rynkowe 
Apple spadły do 5% - najniższych w histo-
rii. Gil Amelio – prezes firmy stojącej nad 
przepaścią, desperacko starając się ratować 
Apple’a, postanowił rozwiązać problemy 
ze swoim oprogramowaniem przejmując 
NeXT Software Inc. W lutym 1997 Apple 
płacąc $340 mln wchłonął NeXT. Steve 
wracając jako konsultant do swojej pier-
wszej firmy, zastał ją na skraju bankructwa. 
Dziś jest warta $30 miliardów, kupując ak-
cje Apple w dniu w którym informatyczny 
wizjoner wrócił do swojej pierwszej firmy 
teraz cieszylibyśmy się prawie 36 krotnym 
zyskiem. Steve znów triumfuje. 

1 000 PIOSENEK W KIESZENI
iTunes Music Store był pierwszym in-
ternetowym sklepem muzycznym, który 
współpracował z 5 największymi koncer-
nami muzycznymi, w ciągu 8 tygodni od 
otwarcia, odniósł niespodziewany sukces – 
sprzedał 5 mln piosenek, które oczywiście 
były kompatybilne tylko z Ipodem. Później 
Steve zaryzykował i dostosował iTunes 
do Windowsa, co w efekcie przyspieszyło 
znacznie sprzedaż odtwarzacza Mp3. 
iPod posiadał wówczas 60% rynku. Mógł 
pomieścić 1 000 piosenek, teraz pamięć iP-
oda pozwala na posiadanie kilkudziesięciu 
tysięcy. Tylko od początku 2008 roku 
Apple Inc. sprzedał 40 mln nowych odt-
warzaczy, przychód wygenerowany przez 
„kilkadziesiąt tysięcy piosenek w kieszeni” 
stanowi 45% całego przychodu firmy prow-
adzonej przez Jobsa. Jak sam przyznaje nie 
planował redefiniować przemysłu muzy-
cznego, „Myśleliśmy, że byłoby wspaniale 
kupować muzykę przez Internet.”
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K
ażdy z nas chciałby opano-
wać sztukę przeprowadzania 
transakcji giełdowych w takim 
stopniu aby stale osiągać zyski. 

Zdawałoby się najprostsza droga do jakże 
upragnionego celu wiedzie przez mozolne 
opanowywanie tajników analizy technicz-
nej i fundamentalnej. Jednak czy aby na 
pewno? Wielu specjalistów w tych dziedzi-
nach straciło przecież na giełdzie fortuny. 
My sami w miarę upływu czasu przekonu-
jemy się, że wiedza techniczna nie wystar-
cza. Jesteśmy coraz lepsi w teorii, a prak-
tyka odbija się boleśnie na stanie naszego 
portfela inwestycyjnego. 
Szukaniu odpowiedzi na pytanie dlaczego 
tak się dzieje Mark Douglas poświęcił kil-
kanaście lat badaniom. Ich rezultaty zawarł 
w książce „Trading in the Zone: Master the 
Market with Confidence, Discipline and  
a Winning Attitude”. Autor przedstawia 
w niej psychologiczną analizę stanu umy-
słu przeciętnego inwestora podczas całego 
procesu transakcyjnego, gdyż to właśnie  

w ludzkiej psychice upatruje przyczyn po-
rażki znakomitej większości i sukcesu bar-
dzo nielicznych. 
Badając wraz z autorem kolejne stadia za-
wierania transakcji dowiadujemy się jakie 
czynniki i uwarunkowania mają wpływ na 
podejmowane przez nas decyzje. Uświa-
damiamy sobie między innymi, że wielo-
krotnie kryjąc się za zasłoną racjonalności 
działamy kierując się strachem lub niechę-
cią do wzięcia odpowiedzialności za włas-
ne poczynania przez co nie dopuszczamy 
do siebie informacji generowanych przez 
zmieniający się rynek a których odpowied-
nia percepcja mogłaby zapewnić nam suk-
ces. Zdajemy sobie sprawę także z faktu, iż 
szukamy gotowych scenariuszy mających 
stanowić receptę na sukces, które nie mogą 
przecież istnieć ze względu na zupełną nie-
przewidywalność rynku, który w jednej 
chwili wymyka się wymyślonym przez nas 
ramom. W miarę rozwoju niezwykle lo-
gicznego i popartego przykładami z życia 
codziennego wywodu, Mark Douglas nie 

tylko wytyka nam błędy, ale co najważniej-
sze pokazuje jak można im zaradzić. 
Wiele jest pozycji naukowych zawierają-
cych mądre i praktyczne treści. Niewiele 
jednak napisanych jest tak przystępnym 
językiem jak „Trading in the Zone”. Lek-
kość pióra autora oraz ciekawa koncepcja 
prowadzenia z czytelnikiem dialogu spra-
wiają, że lektura mimo poważnych treści 
jest prawdziwą przyjemnością.
„Trading in the Zone” wskazuje jasno okre-
śloną drogę do sukcesu. Nie jest ona jed-
nak prosta. Praca nad własnym umysłem 
należy do najtrudniejszych wyzwań przed 
jakimi może zostać postawiony człowiek. 
Wiadomo przecież, że dużo łatwiej radzić 
przyjacielowi w trudnej sytuacji niż skorzy-
stać z własnych przemyśleń, gdy sami musi 
zmierzyć się z problemami. Warto jednak 
rozpocząć pracę nad sobą już dzisiaj. Mając 
za przewodnika Marka Douglasa z pewnoś-
cią szybciej niż inni osiągniemy sukces.

Tomasz Skupieński
t.skupienski@gmail.com

POTĘGA PSYCHOLOGII
Mark Douglas
“Trading in the Zone: Master the Market with Confidence, 
Discipline and a Winning Attitude“ 
Wydawnictwo: Prentice Hall Press, 2001

J
eden z początkowych fragmentów 
książki dr Alexandra Eldera do-
skonale podsumowuje jej treść, 
którą miałem okazję niedawno 

przeczytać. 
Składa się ona z trzech głównych działów:
1. Psychologia jednostki i tłumu.
To tutaj opisane są wstępne informacje 
na temat zachowania się jednostek, tłumu 
oraz kontrolowania swoich emocji. Warto 
przeczytać historie o tzw. guru, czyli „gru-
bych rybach” różnych giełd, ich burzliwych 
dokonaniach jak i szybkich upadkach. Na-
leży zwrócić uwagę na częste odniesienia do 
teorii S. Freuda (sam autor książki również 
jest psychiatrą). Autor próbuje wyjaśnić 
powody, dla których poszczególne osoby 
preferują przynależność do tłumu, opisuje 
również jego mentalność.
2. Klasyczna analiza wykresów, analiza 
techniczna oraz wskaźniki.

Główna i największa część książki. Autor 
rozpoczyna od podstawowych informacji 
na temat wykresów, poziomach wsparcia/
oporu i ich sile. Pokazuje czytelnikom jak 
nakreślić linię trendu, odkrywa zasady sto-
sowania linii, flag, trójkątów. W kolejnym 
etapie przechodzimy do średnich rucho-
mych, oscylatorów i wskaźników. Istotne 
jest to, że wszystko jest opisane prostym, 
jasnym językiem oraz zilustrowane przy-
kładami i wykresami. Co ciekawe, autor 
wyjawia dwa wskaźniki własnego war-
sztatu: Elder-ray oraz Force Index. Każdy 
punkt analizy odniesiony jest do psycholo-
gii tłumu. 
3. Systemy inwestycyjne/zarządzanie ryzy-
kiem
Tutaj poznajemy zależność między emo-
cjami i rachunkiem prawdopodobieństwa. 
Autor opisuje kilka teorii opartych na cie-
kawych przykładach.  Ujawnia nam swój 

własny system inwestycyjny (Triple Screen 
Trading System), który łączy metody ana-
lizy trendu i techniki badające reakcje na 
trend. Jak pisze sam Elder: „Trzyekranowy 
system inwestycyjny jest czymś więcej niż 
zwykłym systemem – jest to metoda oraz 
styl przeprowadzania transakcji”.
Książkę tę polecam wszystkim – od osób 
początkujących po zaawansowanych gra-
czy. Jestem pewien, że nikt nie będzie miał 
problemów z jej zrozumieniem, a na pod-
stawie zawartych przykładów może same-
mu przećwiczyć różne techniki inwestowa-
nia. Zachęcam do lektury!

Bartosz Strąkowski 
bartosz.strakowski@skninwestor.com

KONTROLA NAD WŁASNYMI 
EMOCJAMI
dr Alexander Elder
“Zawód inwestor giełdowy. Psychologia rynków. Taktyka 
inwestycyjna. Zarządzanie portfelem”
Wydawnictwo: Oficyna Ekonomiczna, 2001

XTB - Trader - słyszałeś o rynku walutowym 
i szukasz możliwości sprawdzenia jak to działa?  
XTB - Trader to dostęp do rynku forex, którego 
dzienne obroty przekraczają te z rynków 
giełdowych - możesz być jego częścią, 24 h na 
dobę, także w wersji mobilnej   

Option - Trader - opcje to szansa na sprawdzenie 
swojej wiedzy o rynku instrumentów o 
niesymetrycznym profilu ryzyka – Option Trader to 
możliwość wystawiania i kupowania opcji, 
samodzielnego ustalania kursów wykonania, 
decydowania o poziomie zaangażowania

Sidoma - Trader - Giełda Papierów 
Wartościowych w wersji na Javę – rynek kasowy 
i terminowy, dostępny dzięki Sidoma Trader z 
każdego komputera, możliwość inwestowania, na 
rewelacyjnych warunkach, we wszystkie 
instrumenty notowane na GPW 

forex, towary, giełda - wszystkie rynki w jednym miejscu

od kilku sezonów zapraszamy na spotkania z 
nami, podczas których tłumaczymy różnice 
miedzy akcjami i opcjami, jak i cechy 
zaawansowanych formacji analizy 
technicznej; bezpłatnie, zrozumiale, w całej 
Polsce. Nasi prelegenci to uczestnicy 
rynkowych seminariów, forum i konferencji.  
Odpowiadamy na pytaniaOdpowiadamy na pytania

Szkolenia 
X-Trade Brokers

Dom Maklerski X-Trade Brokers to kompletna 
rynkowa oferta inwestycyjna – 3 systemy 
transakcyjne pozwalające zaistnieć na 
wszystkich istotnych rynkach – walutowym, 
towarowym i giełdowym, terminowym i 
kasowym; 24 h na dobę, przez Internet, 
zdalnie i telefonicznie

3 systemy 
transakcyjne

www.xtb.pl



KIERUJ SIĘ DO NAS
Ernst & Young to szansa na to, by zacząć poziom wyżej.
Oferujemy Ci pracę w gronie świetnie wykwalifikowanych specjalistów, 
atrakcyjne szkolenia i dostęp do zasobów wiedzy światowej firmy.
Od pierwszego dnia zmierzysz się z prawdziwymi wyzwaniami.

Jeśli jesteś absolwentem lub studentem III, IV lub V roku, 
posiadasz zdolności analityczne, innowacyjne podejście do problemów 
i informacji oraz posługujesz się biegle angielskim — dołącz do nas.

Poszukujemy Asystentów i Praktykantów do działów:
• Audytu (Warszawa, Katowice, Kraków, Poznań, Wrocław)
• Doradztwa Biznesowego (Warszawa)
• Doradztwa Podatkowego (Warszawa, Katowice,  Kraków, Poznań, Wrocław)
• Doradztwa Transakcyjnego (Warszawa)

Zacznij poziom wyżej
Aplikuj on-line do 3 kwietnia.
www.ey.com.pl/kariera
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