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Wyróżnij się. Napisz do Deala.

 Deal jest jednym z naj-
większych magazynów studenc-
kich, od ponad 7 lat wydawanym 
przez SKN Inwestor. Zasięg dys-
tr ybucji obejmuje najw iększe 
miasta w Polsce, a partnerami, 
z którymi współpracujemy są naj-
bardziej prestiżowe firmy z sektora 
finansowego. Dzięki temu, jeste-
śmy rozpoznawani przez ponad 
dwudziestu najatrakcyjniejszych 
pracodawców należących do ob-
szarów takich jak: doradztwo stra-

tegiczne, bankowość inwestycyjna, 
ubezpieczenia, domy maklerskie, 
bankowość detaliczna, fundusze 
inwestycyjne, FMCG, BPO, audyt, 
doradztwo podatkowe, fundusze 
private equity i venture capital. 
 Opublikowanie artykułu 
da Ci niepowtarzalną możliwość 
wzbogacenia swojego CV o kolejną 
ciekawą pozycję. Pamiętaj, że dla 
pracodawców jesteśmy tylko na-
zwiskami na liście kandydatów. To, 
co zrobisz żeby się wyróżnić zależy 

tylko od Ciebie. Napisz do Deala! 
Jeżeli masz ciekawy pomysł na ar-
tykuł wyślij nam propozycję tema-
tu na adres deal@skninwestor.com.
Swoje teksty możecie przesyłać 
przez cały rok.
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Drodzy Czytelnicy, 

 Z wielką przyjemnością przedstawiam Wam czterna-
ste już wydanie Magazynu Deal i wierzę, że z entuzjazmem 
przy jmiecie wszystkie zmiany, które zdecydowaliśmy się 
w nim wprowadzić. 
 W najnowszym numerze znajdziecie nie tylko odświe-
żoną kolorystykę, ale przede wszystkim wyjątkowe i niepo-
wtarzalne ilustracje wykonane przez Martę Sawicką, której 
w tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować. Ponadto, 
postanowiliśmy utworzyć dla Was dwa nowe działy: „Two-
ja Kariera” i „Rubryki Stałe”. Pierwszy z nich zawierać bę-
dzie opisy przebiegu programów praktyk i staży, najbardziej             
prestiżowych konkursów kierowanych do studentów, artykuły 
przedstawiające sylwetki ludzi sukcesu oraz możliwe ścieżki 
kariery. W ramach drugiego z wymienionych działów posta-
nowiliśmy dać Wam szansę zmierzenia się z przykładowym 
testem numerycznym, który jest jednym z etapów rekrutacji 
w większości najbardziej rozpoznawalnych firm.  
 Dzięki lekturze poniższego wydania będziecie mieli 
okazję zarówno poznać sekrety szwajcarskiej tajemnicy ban-
kowej, jak i dowiedzieć się, w jaki sposób oszczędzania uczył 
się najbogatszy człowiek świata, czym jest wskaźnik MACD 
i co tak naprawdę napędza rynki finansowe. 
 XIV numer Magazynu Deal nie mógłby jednak po-
wstać, bez zaangażowania i ciężkiej pracy Karoliny Olemp-
skiej, której należą się duże słowa uznania, a także kreatyw-
ności i pasji Marty Adamczewskiej, której gorąco dziękuję za 
szybko upływające, długie godziny spędzone na wspólnej pra-
cy. Specjalne podziękowania chciałbym złożyć również Ada-
mowi Olejniczakowi i Mateuszowi Śledzikowi, których trafne 
uwagi i nowatorskie pomysły przyczyniły się do wyznaczenia 
nowej jakości magazynu oraz zbudowania fundamentów do 
jego dalszego rozwoju.
 W imieniu całej redakcji Magazynu Deal pragnę życzyć 
Wam przyjemnej lektury i zachęcić do publikowania na łamach 
kolejnych wydań - Waszego - studenckiego punktu widzenia.

Adam Staniszewski
Redaktor Naczelny

Recenzja artykułów:
dr rafał Wolski
rwolski@uni.lodz.pl
dr anna lucińska
aleksoc@wp.pl

Deal

ilustracje:
marta sawicka
msawicka.skndesigner@gmail.com



trzeba WykorzystyWać okazje 
ż e b y  p o z n aWa ć  Wa ż n y c h 
ludzi ,  trzeba Wykorzyst yWać 
szanse które przynosi praWie 
k a ż dy  d z i e ń .  t r z e b a  b yć 
szansomaniakiem. po czWarte, 
n i e  śc i gać  s i ę  W  W yśc i g u 
szczuróW, tylko użyWać mózgu. 
Wygra ten kto mądrze pracuje, 
a nie ten kto dużo pracuje.

Krzysztof Rybiński - jeden z bardziej uznanych ekonomistów w Polsce, profesor 
i rektor warszawskiej Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Na co dzień prowadzi 
bloga, na którym komentuje bieżące wydarzenia gospodarcze i dzieli się swoją 
wiedzą z czytelnikami. W rozmowie z naszą redakcją, radzi młodym ludziom 

co zrobić, aby odnieść sukces jeszcze będąc studentem.

Na początku lat 90   tych podjął 
Pan pracę w Tokio. W jaki sposób 
zetknięcie się z nowym środowi-
skiem i zupełnie odmienną kultu-
rą wpływa na młodego człowieka? 
Jego spojrzenie na świat, ambicje                                   
i plany na przyszłość? 
Ćwiczyłem od wielu lat karate i byłem za-
fascynowany kulturą japońską, więc wy-
jazd do Japonii był dla mnie spełnieniem 
marzeń. Miałem kontrakt na półtora roku, 
jako informatyk w firmie komputerowej, 
Japończycy chcieli przedłużyć, ale wróci-
łem do kraju. Postanowiłem zmienić zawód 
i zostać ekonomistą. W takim sensie wy-
jazd do Japonii zmienił moje życie, zamiast 
informatyka zostałem ekonomistą. W tym 
roku po 20 latach wróciłem do Japonii 
z rodziną na wakacje. Spotkałem się z mo-
imi dawnymi kolegami, zrobili kariery, są 
dyrektorami, dobrze zarabiają. Okazało się 
że po 20 latach ciągle mówię dobrze po ja-
pońsku, z każdym dniem coraz lepiej.

W swojej karierze kilkukrotnie miał 
Pan okazję pełnić obowiązki głów-
nego ekonomisty w największych 
bankach, partnera w firmie Ernst & 
Young, a także konsultanta w mię-
dzynarodowych instytucjach finan-
sowych. Jakiej rady udzieliłby Pan 
młodym ludziom chcącym odnosić                                     
podobne sukcesy? 
Moje życie zawodowe to seria przypadków. 
Nie szukałem żadnej pracy, to ona zawsze 
mnie znajdowała. Zawsze. Zatem pierwsza 

rada, nie planujcie swojego życia. Że zosta-
niecie partnerem w firmie doradczej, albo 
ministrą. Bo to może być zły plan. Trzeba 
odnaleźć w sobie talent, czyli coś co wy-
chodzi bardzo dobrze, co lubi się robić. Na 
przykład ja lubię robić prezentacje i pisać 
artykuły, i okazało się że mogę zarabiać 
dobre pieniądze jako celebrity speaker i pi-
sząc teksty do gazet i tygodników. Po dru-
gie awans w korporacji to nie jest szczyt 
marzeń. Znacznie lepiej pracuje się w swo-
jej firmie i można zarobić równie dobre, 
lub nawet lepsze pieniądze. Po trzecie, trze-
ba być chciwym i agresywnym. Chciwym 
sukcesu i agresywnym w promowaniu 
swoich zalet. Trzeba wykorzystywać okazje 
żeby poznawać ważnych ludzi, trzeba wy-
korzystywać szanse które przynosi prawie 
każdy dzień. Trzeba być szansomaniakiem. 
Po czwarte, nie ścigać się w wyścigu szczu-
rów, tylko używać mózgu. Wygra ten kto 
mądrze pracuje, a nie ten kto dużo pracuje.

Czytając Pańską książkę „Globaliza-
cja w trzech odsłonach” zwraca się 
uwagę na fakt, że zjawisko to jest 
bardzo często mylnie rozumiane. 
Przytacza Pan jego symbole - ołówek 
(w skali świata) i polskiego hydrau-
lika (w skali Europy). Dlaczego po-
służył się Pan właśnie tymi metafo-
rami i w jaki sposób odzwierciedlają 
one istotę globalizacji?
Często używam metafor, lub memów, któ-
re zapadają w pamięć. W ten sposób moż-
na wywrzeć większe wrażenie na ludziach. 

Ktoś robi prezentację, 
pokazuje 100 slajdów 
z wykresami, po go-
dzinie ludzie nie pa-
miętają o czym mówił. 
Ja pokażę jeden obraz, 
odpowiednio dobrany, 
i po latach ludzi mnie 
zatrzymują i mówią że 
pamiętają tamto wy-
stąpienie. Podobnie 
jest w przypadku książ-
ki. Ołówek i hydraulik 
to właśnie takie memy 
- historie, które pozwa-

lają zapamiętać istotę globalizacji. 

Czy można sobie wyobrazić dzi-
siejszy świat bez globalizacji, czy 
powiązania gospodarcze mię -
dzy państwami nie zdają się być                                     
już nierozerwalne? 
Można. Byłem w zeszłym roku na waka-
cjach na Kubie. Tam nie ma globalizacji 
i jest bieda. Innym przykładem, jeszcze 
bardziej klinicznym jest Korea Północ-
na. Ale nawet na Kubie były już chińskie 
auta i towary.

Według badań ośrodka analityczne-
go Thinktank jest Pan jedną z osób, 
których opinie są najbardziej sza-
nowane przez liderów polskich 
firm. Jakich wskazówek udzieliłby 
Pan początkującym przedsiębior-
com chcącym wejść na rynek                                   
w czasach kryzysu? 
Kryzys to paradoksalnie dobry moment 
na start. Firmy szukają nowych tańszych 
i lepszych rozwiązań, chcą obniżyć kosz-
ty. Nowe firmy, które jeszcze nie zdążyły 
obrosnąć tłuszczem mogą wtedy osiągnąć 
sukces. Warto o tym pamiętać, w kryzy-
sie trudniej o pracę, ale pojawia się dobry 
klimat dla nowych, innowacyjnych, spraw-
nych firm. Tylko trzeba być profesjonal-
nym, rozumieć rynek i potrzeby klientów 
i grać ostro.

Ostatnio w pewnej stacji radiowej 
przeprowadzono sondaż, w którym 
pytano Polaków, na czym podczas 
kryzysu oszczędzają najbardziej. Wy-
niki były jednoznaczne, oszczędzamy 
na wszystkim, a w pewnych przypad-
kach dochodzimy do skrajności. Jed-
nak w mediach mówi się, że jesteśmy 
zieloną wyspą i polski konsument na 
tle swoich europejskich przyjaciół 
wypada świetnie. Czy według Pana 
Polacy odczuwają kryzys słabiej niż 
obywatele  innych państw? 
Polski konsument słabnie i wydaje coraz 
mniej. Przyszły rok będzie trudny, być 
może czeka nas recesja. Bezrobocie wśród 
młodych ludzi przekroczy 30%.

Do niedawna wejście Polaków do 
strefy Euro było sprawą prioryte-
tową. Czy w obecnej sytuacji go-
spodarczej, w której obserwuje-
my bankructwa kolejnych państw 
nadal powinno zależeć nam na                                             
przystąpieniu do Eurolandu?
Mówienie o wejściu Polski do strefy euro 
jest niepotrzebnym produkowaniem CO2 
w czasach globalnego ocieplenia.

Obecnie dużo kontrowersji wzbudza 
pomysł Komisji Europejskiej do-
tyczący powołania Unii Bankowej. 
Jakie widzi Pan szanse i zagrożenia 
płynące z jej utworzenia?
Unia bankowa to chory pomysł. Unię moż-
na zakładać w dobrych czasach, gdy taki 
projekt wynika z potrzeb gospodarczych, 
a nie ze strachu. Unia bankowa doprowa-
dzi do nasilenia mechanizmów propaga-
cji kryzysu między krajami. Wyjaśnię na 
przykładzie. Mamy jeden bank, który stra-
cił wszystkie pieniądze, ludzie panikują 
i chcą zabrać swoje oszczędności. I mamy 
drugi bank, bardzo dobry, wypłacalny. Ro-
bimy unię bankową i łączymy oba banki. 
Wtedy nawet ci, co mieli pieniądze w do-
brym banku zaczną się martwić, że część 
stracili i panika może objąć też dobry 
bank. Dlatego Polska powinna trzymać się 
jak najdalej od unii bankowej.                                              

Jako jeden z nielicznych zdecydował 
się Pan na inwestycje, których ce-
lem jest osiąganie wysokich zysków 
w momencie bankructwa lub poważ-
nych kłopotów finansowych krajów 
południa Europy. Skąd pomysł na 
utworzenie własnego funduszu o tak 
radykalnej strategii inwestycyjnej? 
To nie fundusz tylko produkt finansowy 
dla tych, którzy oczekują ciężkiego kryzysu 
finansowego. Po prostu takiego produktu 
nie było, więc należało go wymyślić. Jeże-
li będzie taki kryzys, to ulokowanie części 
oszczędności w Eurogeddonie pozwoli na 
zabezpieczenie się przed kryzysem. Dzięki 
tej innowacji mamy więcej ciekawych pro-
duktów finansowych, o unikalnych właści-
wościach, więc zyskuje na tym konsument. 
Poza tym ja widzę, że kryzys narasta i spo-
dziewam się krachu finansowego w naj-
bliższych kilku kwartałach.

Jakie jest Pana zdaniem lekarstwo 
na pogłębiającą się recesję? Jakie 
działania powinniśmy podjąć by 
wyjść z niego bez szwanku? 
Bez szwanku już się z tego nie da wyjść. Ale 
można spróbować ograniczyć straty i skró-
cić recesję. Trzeba robić reformy: deregula-
cja, przesunięcie źle kierowanych wydatków 
o charakterze socjalnym na mądre inwe-
stycje w rozwój. Wiadomo co trzeba zrobić, 
tylko politycy mają inne priorytety. Liczy się 
popularność partii a nie dobro Polski.

Coraz częściej słyszy się, że uczel-
nie wyższe mają na celu poszerza-
nie światopoglądu, a nie nauczanie 
praktycznych umiejętności, pożą-
danych na rynku pracy. Jaka we-
dług Pana jest, a jaka powinna być 
rola szkolnictwa wyższego? 
Szkoły wyższe powinny pomóc młode-
mu człowiekowi odkryć w sobie talent. 
Każdy ma jakiś talent, jak go nie odkry-
je to jest to wielka strata dla niego i dla 
kraju. A uczelnie zamiast odkrywać ta-
lenty, wlewają młodym ludziom do gło-
wy często niepotrzebną i przestarzałą 
wiedzę. Zamiast uczyć przedsiębiorczo-
ści, przygotowują do wyścigu szczurów. 
A przecież powinniśmy kształcić orłów,               
a nie szczury.

Co Pana zdaniem mogą zrobić 
studenci, aby w jak najbardziej 

efektywny sposób wykorzystać                   
okres studiów? 
Domagać się, aby uczelnie poza wiedzą, 
zapewnili im odpowiedni kapitał relacji. 
Kwestionować to co mówi profesor na wy-
kładzie. Zamiast pisać pracę magisterką 
na zlecenie doktora, bo mu to potrzebne 
do habilitacji, załatwić sobie prawdziwy 
projekt w firmie i niech to będzie praca 
dyplomowa. Wyróżniać się, zrobić coś od-
ważnego i niekonwencjonalnego. Nauczyć 
się pracować w zespole i prowadzić pro-
jekty. Uczyć się chińskiego. Można zrobić 
bardzo wiele, aby odnieść sukces jeszcze 
na studiach. Trzeba tylko chcieć.

Rozmowę przeprowadziła
Redakcja  Magazynu Deal

W cztery oczy  
z krzysztofem rybińskim
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Inne usługi finansoweUbezpieczeniaBanki

Wykres 1. Udział poszczególnych gałęzi sektora finansowego w PKB Szwajcarii

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 
SBVg - Szwajcarskiego Stowarzyszenia Bankierów
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carskich, czyli jedną czwartą ówczesne-
go rocznego dochodu państwa. 
Dodatkowo już w okresie istnienia Re-
publiki Weimarskiej (1919 - 1933) poja-
wili się w Szwajcarii niemieccy szpie-
dzy, którzy mieli zdobyć dane osób 
zatajających swoje dochody. Aby za-
pobiec takim sytuacjom, w 1934 roku 
stworzono pierwsze prawo bankowe, 
a w nim podstawy prawne tajemni-
cy bankowej (art. 47). Za zdradzenie 
osobom trzecim danych klienta banku 
groziło od sześciu miesięcy pozbawie-
nia wolności oraz grzywna w wysokości                                                                              
50 tys. franków. 
Po przejęciu władzy przez Hitlera 
w Niemczech w 1933 roku szwajcarska 
tajemnica bankowa zyskała na znacze-
niu jeszcze. W helweckich bankach de-
ponowali pieniądze prześladowani przez 
reżim, jak i sami naziści. Po drugiej 
wojnie światowej Szwajcaria musiała 
wypłacić aliantom zgodnie z porozu-
mieniem z USA (z 1946 roku) 250 mi-
lionów franków zdeponowanych przez 
nazistów. Amerykanie zdawali sobie 
sprawę, że to tylko część pieniędzy, 
które trafiły do banków szwajcarskich                           
w trakcie wojny. 

SŁYNNE AFERY
Szwajcarska tajemnica bankowa stawała 
się obiektem dyskusji zawsze wtedy, gdy do 
opinii publicznej przedostawały się zwią-

zane z nią sensacje. 
W 1977 roku w szwajcarskim Chiasso 
wybuchł skandal związany z bankiem 
Schweizerische Creditanstalt. Bank stra-
cił na spekulacjach 250 milionów fran-
ków. Z inicjatywy obywateli w 1984 roku 
zorganizowano nawet referendum, aby 
zadecydować, czy tajemnica bankowa 
powinna być zlikwidowana. W referen-
dum 73% społeczeństwa opowiedziało się                                
przeciwko tej propozycji.

Innym skandalem było deponowanie środ-
ków w szwajcarskich bankach przez dyk-
tatora Filipin Ferdynanda Marcosa. 600 
milionów dolarów zostało zablokowane 
i ostatecznie oddane rządowi Filipin. 
W 1996 roku głośno zrobiło się na temat 
sprawy pieniędzy ofiar Holocaustu. Czę-
sto zdarzało się, że członkowie rodziny, 
którzy przeżyli wojnę nie mogli odzyskać 
majątku zdeponowanego w Szwajcarii, 
ponieważ nie posiadali aktu zgonu 

SEKTOR BANKOWY 
A GOSPODARKA SZWAJCARII
Sektor finansowy odgrywa ogrom-
ną rolę w gospodarce Szwajcarii. 

W 2011 roku stanowił 11,5% szwajcar-
skiego PKB, a sam sektor bankowy przy-
niósł 32,4 miliardów franków zysku (6,1% 
PKB). W sektorze finansowym pracowało 
240  tys. osób – to jest ponad 5% ogółu osób 
zatrudnionych, czyli więcej niż np. w rol-
nictwie (3,4%). Dla porównania w Pol-
sce w bankowości zatrudnionych jest ok. 
200 tys. osób (dane portalu WP), czyli zale-
dwie 1,3% zatrudnionych, natomiast w rol-
nictwie pracuje ponad 11% aktywnych 
zawodowo Polaków (według danych GUS                                                                                     
na I kwartał 2012 roku). 
Same podatki z sektora bankowego wyno-
szą ponad 11 miliardów franków, co łącz-
nie stanowi 10% wpływów z podatków do  
kasy Szwajcarii. 

Średni roczny wzrost sektora bankowe-
go w latach 1990 – 2011 wynosił 2,4%, 
dla porównania gospodarka szwajcarska 
w tym samym okresie rosła 1,6% rocznie 
(dane z publikacji SBVg). 
Szwajcarskie firmy związane z bran-
żą finansową KMPG i Helvea szacują, 
że w Szwajcarii jest ulokowanych oko-
ło 4 bilionów franków, z czego 880 mi-
liardów to aktywa osób uchylających 
się od płacenia podatków. Co ciekawe, 
55% środków ulokowanych w Szwajcarii 
pochodzi z zagranicy, a około 80% pie-
niędzy z krajów UE nie było opodatko-
wanych. Według szacunków ok. 220 mi-
lionów franków nieopodatkowanych 
pieniędzy pochodzi z Niemiec, tyle samo 
z Włoch,  a 115 milionów z Francji. Bli-
sko 325 milionów  franków ulokowanych 
w Szwajcarii należy do oszustów podat-
kowych z pozostałych krajów UE. 

DLACZEGO KLIENCI WYBIERAJĄ 
BANKI SZWAJCARSKIE?
Centra finansowe w Szwajcarii odgry-
wają tak istotną rolę ze względu na wie-
le czynników. Polityczna i gospodarcza 
stabilność, czy neutralność kraju mają 
duży wpływ na decyzje klientów z ca-
łego świata, natomiast frank szwajcar-
ski jest jedną z najbardziej stabilnych 
i wysoko cenionych walut. Do niedawna 
tajemnica bankowa była także jednym 
z tych czynników, chociaż jednocześnie 
stanowiła przysłowiową kość niezgody                   
z innymi krajami. 
Szwajcarska tajemnica bankowa to 
prawne zobowiązanie banków do nie-
wyjawiania danych związanych z klien-
tem banku osobom trzecim. Taki sam 
obowiązek mają pracownicy instytucji 
finansowych. Szwajcarscy specjaliści 
mówią o Bankkundengeheimnis zamiast 
Bankgeheimnis, ponieważ tajemnicą jest 
chroniony klient banku, a nie sam bank.  

TROCHĘ HISTORII… 
Szwajcarska tajemnica bankowa począt-
kowo nie była uregulowana prawnie. 
Stanowiła raczej nieoficjalną umowę 
między bankami szwajcarskimi. Powo-
ływano się także na prawo kantonalne, 
jak np. w roku 1932 podczas afery zwią-
zanej z aresztowaniem dyrektora Basler 
Handelsbank w Paryżu. Zamożni Fran-
cuzi (m.in. rodzina Peugeot) deponowali 
środki w bankach szwajcarskich, uni-
kając w ten sposób płacenia podatków. 
W wyniku tej afery Basler Handelsbank 
stracił dużą część klientów. 
Podczas wielkiego kryzysu w latach 30. 
XX w. banki szwajcarskie bardzo ucier-
piały. Rząd musiał wesprzeć finansowo 
Schweizerische Volksbank – przyznano 
mu wtedy 100 milionów franków szwaj-
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120Szwajcarska tajemnica bankowa przez prawie sto lat była wabikiem na 
aktywa zagranicznych klientów. Od zwykłych obywateli przez decydentów, 
aż po dyktatorów i nazistów (w tym także ich ofiary) - każdy bez wyjątku 
szukał bezpiecznej przystani dla swoich pieniędzy w niepewnych czasach                    

kryzysu czy wojny. 

na tropie szWajcarskiej 
tajemnicy bankoWej 
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p o  p r z e j ę c i u  W ł a d z y  p r z e z 
h i tlera W n iemczech W 1933 
roku szWajcarska tajemnica 
bankoWa zyskała jeszcze bardziej 
na znaczeniu .  W helWeckich 
bankach deponoWali pieniądze 
p r z e ś l a d o W a n i  p r z e z  r e ż i m ,                     
jak i sami naziści. 

wa z sierpnia 2012 roku, kiedy władze 
landu Nadrenia Północna - Westfalia 
zakupiły 4 płyty CD z danymi oszustów 
podatkowych za 9 milionów euro. Już 
wiadomo, że dzięki temu zakupowi nie-
miecki fiskus w 2012  roku odzyskał 2,5 
miliarda euro (dla porównania podatek 
od płac w Niemczech w lipcu przyniósł 
państwu 13,5 miliardów euro). Dane 
prawdopodobnie skradziono z dwóch 

banków szwajcarskich - UBS i Coutts, 
który jest spółką - córką brytyjskiego 
Royal Bank of Scotland. Sprawa kła-
dzie się cieniem na mające wejść w ży-
cie z 1 stycznia 2013 roku porozumienie                                                                              
podatkowe ze Szwajcarią.  

CZY TO KONIEC?
Szwajcarscy bankierzy i środowisko 
z nimi związane (np. prawnicy) często 
twierdzą, że koniec tajemnicy bankowej 
można było przewidzieć. Na żądanie pań-
stwowego organu nadzoru finansowego 
FINMA, szwajcarskie instytucje finanso-
we muszą udzielić wszystkich informacji 
o swoich klientach. FINMA jest upraw-
niona także do przekazania ich zagranicę. 
Banki pracują nad nowymi rozwiązania-
mi dla swoich klientów. Jednym z nich 
jest Asset - Wrapper – jest to rodzaj ubez-
pieczenia dopasowanego do klientów, któ-
rzy swoje środki np. papiery wartościowe 
lokują jako ubezpieczenia i w ten sposób 
można zoptymalizować zysk. Przykłado-
wo aktywa firmy SwissLife, która oferu-
je usługi typu Asset - Wrapper, wzrosły 
z 200 milionów w 2005 roku do 12 miliar-
dów franków szwajcarskich w 2009 roku. 
Szybko zachodzące zmiany na świecie 
i nacisk krajów ogarniętych kryzysem 
spowodowały, że szwajcarski sektor fi-
nansowy znalazł się pod presją. Szwajca-
ria powoli dopasowuje się do norm mię-
dzynarodowych a tym samym tajemnica 
bankowa przestaje być wyróżnikiem hel-
weckiego systemu finansowego.

Karina Leśniewska
kicaj2828@wp.pl

właściciela konta. Przez cały ten okres 
banki szwajcarskie twierdziły, że nie 
chcą łamać tajemnicy bankowej. Efek-
tem nagłośnienia sprawy m.in. przez se-
natora Nowego Jorku – Alfonse D’Amato 
– było opublikowanie listy ponad 50 tys. 
nazwisk posiadaczy depozytów, którzy 
mogli paść ofiarami nazizmu. 
W ostatnim dziesięcioleciu napięcia po-
między Szwajcarią a USA, OECD i UE cią-
gle narastały. W 2008 roku w USA wykry-
to, że pracownicy UBS (bank szwajcarski, 
jeden z największych banków świata) 
pomagali Amerykanom w uchylaniu się 
od płacenia podatków. Naciski USA były 
tak silne, że szwajcarski bank musiał po-
dać dane 300 osób, a ponadto wypłacić 
780 milionów dolarów odszkodowania. 
Z drugiej strony UBS miało ogromne 
problemy, ponieważ złamanie tajemni-
cy bankowej oznaczało stratę ogromnej 
części klientów. Warto dodać, że rząd 
USA w marcu 2012 roku znowu oskarżył 
banki szwajcarskie o pomoc w unikaniu                                              
płacenia podatków.  
Jednocześnie banki szwajcarskie były 
atakowane przez polityków niemieckich 
i francuskich. Przede wszystkim zarzu-
cali oni Szwajcarii oportunizm. Jest to 
związane z tym, że w Szwajcarii są dwa 
określenia dotyczące oszustwa podat-
kowego – der Steuerbetrug i die 

Steuerhinterziehung. Jeśli osoba nie za-
deklarowała prawdziwej sumy dochodów, 
bo „zapomniała” jest to wg szwajcarskie-
go prawa die Steuerhinterziehung – tyl-
ko naruszenie prawa, a według pozo-
stałych państw jest to der Steuerbetrug,                                          
czyli ciężkie przestępstwo. 
UE pracowała już przed rokiem 2000 
nad dyrektywą, dzięki której państwa 
członkowskie miałyby automatycznie 
przekazywać sobie 
informacje o klien-
tach zagranicznych 
i płacić podatek 
od przychodów 
z ulokowanych 
oszczędności. Trzy 
państwa należą-
ce do UE, ale po-
siadające mocno 
chronioną tajemni-
cę bankową – Au-
stria, Belgia i Luk-
semburg – zostały 
objęte siedmiolet-
nim okresem przejściowym. W 2004 
roku Szwajcaria podpisała umowę na 
podobnych warunkach, czyli zobowią-
zała się do zwrotu należnemu krajowi 
UE części zysku z oszczędności uloko-
wanych przez jego obywatela w Szwaj-
carii – to jest przez pierwsze cztery lata 
15%, od lipca 2008 roku 20%, a od lipca 

2011 roku 35%. Dodatkowo Szwajcaria 
udzieli informacji o kliencie ban-

ku, jeśli zaistnieje podejrzenie                                                                  
o defraudacje podatkową. 

Pod wpływem nacisków ze 
strony G20 i OECD w mar-

cu 2009 roku Szwajcaria 
zgodziła się przyjąć stan-
dardy OECD i w uzasad-
nionych przypadkach, 
także przy podejrzeniu 
o Steuerhinterziehung 
udzielać pomocy 
prawnej (artykuł 26 
umowy). Szwajcaria 
zawarła tę umowę, 
ponieważ nie chciała 
znaleźć się na szarej 
liście rajów podatko-
wych OECD. 
Już w 2009 roku 
wybuchł kolej-
ny skandal. Wiązał 
się on z propozycją 
sprzedaży danych 

z nazwiskami osób, 
które deponują nieopo-

datkowane dochody na 
szwajcarskich kontach 

m.in. Klausa Zumwinkela 
– ówczesnego szefa Niemiec-

kiej Poczty. Takie przypadki                                                                                                         
zaczęły się powtarzać.  

Za przykład może posłużyć spra-

Już ponad połowa organizacji poza-
rządowych odczuwa efekty pogorsze-
nia koniunktury gospodarczej – taki 
wniosek wypływa z badania, przepro-

wadzonego podczas warsztatów dla przedsta-
wicieli trzeciego sektora, zorganizowanych 
w warszawskim biurze The Boston Consul-
ting Group. W spotkaniu uczestniczyły wio-
dące organizacje, działające w obszarze edu-
kacji, kultury i sztuki, walki z wykluczeniem 
społecznym, ochrony środowiska. Ponad 
połowa z nich sygnalizuje, że coraz większym 
wyzwaniem staje się pozyskiwanie funduszy. 
Spowolnienie gospodarcze odbija się też na 
płynności finansowej NGO oraz na pozyski-
waniu wolontariuszy.

- Gorsza koniunktura już wpływa na nastroje 
panujące wśród polskich firm i konsumentów 
– oszczędzają i ograniczają wydatki, także te 
na cele charytatywne – mówi Jakub Zwierz, 
konsultant w BCG. Wskazuje, że podobny 
proces ma miejsce w Europie Zachodniej. – 
Z naszych badań wynika, że już jedna trzecia 
Niemców i Brytyjczyków nie czuje się bez-
piecznie pod względem finansowym lub jest 

w finansowych tarapatach. W Grecji ten odse-
tek sięga 70% – dodaje Zwierz.

Czy to oznacza, że polskie organizacje poza-
rządowe czekają ciężkie czasy? Trzeci sektor 
wyraźnie się do nich przygotowuje. Prawie 
połowa przedstawicieli organizacji pozarzą-
dowych, którzy wzięli udział w warsztatach 
BCG, wskazała, że starają się ograniczać kosz-
ty, a jedna trzecia – że ograniczają zatrud-
nienie i w większym stopniu niż dotychczas 
próbują korzystać ze wsparcia wolontariuszy. 
Ale jest wiele rzeczy, które NGO mogą zrobić, 
żeby ograniczyć negatywne skutki spowol-
nienia gospodarczego. Większość organizacji 
szuka nowych źródeł finansowania, a eksperci 
BCG wskazują, że pula dostępna dla trzeciego 
sektora, która sięga obecnie 15,9 mld zł, mo-
głaby być znacznie większa. – Duży niewyko-
rzystany potencjał jest wciąż po stronie 1 proc. 
PIT. Na razie Polacy przekazują ok. 500 mln 
zł, czyli 40% środków, jakie mogliby przeka-
zać – mówi Jakub Zwierz. Sporo można też 
zyskać poprawiając efektywność kosztową – 
na razie zdarza się, że nawet połowę środków 
pozyskanych z 1% organizacje inwestują wcze-

śniej na reklamę.  Niewykorzystany potencjał 
tkwi też po stronie współpracy z partnerami 
biznesowymi. Obecnie firmy przekazują na 
rzecz organizacji pozarządowych ok. 4,5 mld 
zł rocznie. Wprawdzie wiele przedsiębiorstw 
szuka oszczędności i ogranicza budżety spon-
soringowe, ale ten proces w różnym stopniu 
dotyka poszczególne branże. – Spodziewa-
my się istotnego spadku darowizn ze strony 
sektora budowlanego, ale w przypadku firm 
z branży FMCG, energetycznej czy finansowej 
ta zmiana powinna być bardziej umiarkowa-
na – wskazuje Zwierz. Pula środków przeka-
zywanych przez przedsiębiorstwa na rzecz 
trzeciego sektora będzie rosnąć wraz ze wzro-
stem liczby firm, które angażują się w działa-
nia charytatywne. W Stanach Zjednoczonych 
najhojniejsi darczyńcy biznesowi przekazują 
organizacjom pozarządowym nawet 10% 
swoich zysków. Co więcej, te firmy osiągają też                                                                                                          
ponadprzeciętne wyniki finansowe.

Nina Hałabuz
The Boston Consulting Group

www.bcg.com
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Organizacje pozarządowe powinny czerpać z doświadczeń firm 
i profesjonalizować swój styl zarządzania, sięgać po efektywne metody 
marketingu i promocji oraz budować relacje z partnerami biznesowymi. W ten 
sposób mają szansę ustrzec się przed negatywnymi skutkami spowolnienia 

gospodarczego – uważają eksperci The Boston Consulting Group. 

jak trzeci sektor może obronić się 
przed kryzysem?
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Eksperci nie są w stanie jasno określić, w jakim stadium kryzysu gospodarczego 
znajduje się teraz Polska. Z informacji, jakie docierają do nas z mediów 
wnioskujemy, że nasz kraj przechodzi głęboką recesję i nie widać ratunku.                     
Jak się jednak okazuje, spowolnienie gospodarcze nie jest tak boleśnie odczuwane 

przez wszystkie sektory rynku.

o produkcie (informacje, opinie, recenzje 
czy ceny) lub o samej potrzebie jaką chce-
my nim zaspokoić wykorzystujemy popu-
larnego „wujka” Google. To właśnie Gigant 
z Mountain View jest praktycznie monopo-
listą na rynku reklamy internetowej. Wra-
cając do procesu zakupowego, interesującą 
nas frazę wpisujemy do wyszukiwarki i tu 
po raz pierwszy uruchamia się maszynka 
do zarabiania pieniędzy. Z reguły pierw-
sze trzy wyniki (a także pozycję po prawej 
stronie przeglądarki jak i na samym jej 
dole), jakie otrzymujemy nie są wynikiem 
organicznym (tj. związanym z poszuki-
waną frazą), ale powierzchnią reklamową 
oferowaną przez Google. Reklamodaw-
cy kupują poszczególne frazy wpisywa-
ne w wyszukiwarkę, licytując się miedzy 
sobą, ile są w stanie zapłacić za wyświetle-
nie się lub przekierowanie na ich witrynę. 
Mimo wysokiej świadomości tej, sytuacji 
poziom tzw. klikalności w reklamy z „Se-
archa” (ang. szukać) jest ogromy. Pierw-
sze dwa wyniki osiągają do nawet 50% 
„przekliku”, jeśli chodzi o kolejne spada 
on logarytmicznie. Oprócz samej wyszuki-
warki, warto zwrócić uwagę na wcześniej 
wspomniany wynik organiczny. Narzę-
dzia SEM to przede wszystkim SEO (Se-
arch Engine Optimization) oraz PPC (Pay 
Per Click). PPC po części zostało przedsta-
wione powyżej, natomiast SEO związa-
ne jest z bardzo popularną ostatnio frazą 
czyli pozycjonowaniem. Pozycjonowanie 
polega na takim konstruowaniu strony, 
serwisu WWW oraz jego domen pomocni-
czych, systemu linków, odwołań do strony 
i cytowań treści na nich prezentowanych, 
by zwiększać ich wartość i ranking na tle 
innych witryn, czy też stron o podobnej 
tematyce. Celem tego działania jest wpły-
wanie na algorytm wykorzystywany przez 
Google do tworzenia wyników organicz-
nych, czyli tych związanych bezpośrednio 
z naszymi frazami, które poszukujemy po-
przez wpisanie ich do wyszukiwarki. Wra-
cając do PPC, oprócz wyników na stronie 
wyszukiwania, reklamodawcom oferu-
je się sieć reklamową rozpowszechniają-
cą ich reklamy (np. reklamy na stronach 
WWW oraz YouTube). Strony internetowe 

należące do sieci reklamowej oferują po-
wierzchnię reklamową rozpowszechnianą 
za pomocą algorytmu opartego również na 
wyszukiwarce. W tym przypadku mamy 
do czynienia z trzema możliwościami wy-
świetlania reklamy tzw. Content. Pierwszy 
z nich podobny jest do wcześniej wspo-
mnianego i wykorzystuje treści witryn 
do doboru reklam dzięki silnikowi Go-
ogle, drugi i trzeci wymaga już większej 
ingerencji. W ofercie bowiem znajduje się 
możliwość wyświetlania reklam na wi-
trynach o danej tematyce, konkretnym 
adresie URL lub coraz bardziej popularne 
skierowanie do konkretnego użytkownika. 
Google zbiera dane tworząc profile inter-
nautów i na tej podstawie wyświetla im re-
klamy które mogą potencjalnego nabywcę 
zainteresować. Sieć reklamową tworzą mi-
liony witryn na całym świecie, ale oprócz 
nich spotkać możemy się z innymi lokal-
nymi stronami zwykle zogniskowanymi 
wokół jednego wielkiego serwisu np. wp.pl, 
czy Onet.pl, a są nimi np. ARBO, IDMnet.

ROLA SOCIAL mEDIA
Nie można też zapominać o zmieniających 
się nawykach dotyczących korzystania 
z sieci. Coraz częściej do tego celu wybie-
ramy urządzenia mobilne. Jeśli ktoś myśli 
jednak, że tablety albo smartphony są wol-
ne od reklam, to jest w wielkim błędzie. 
Google już dawno dostrzegł potencjał tego 
rynku i uruchomił dla reklamodawców 
specjalną platformę reklamową zwaną Ad-
Mob. System ten prezentuje reklamy na 
najpopularniejszych systemach, zaczyna-
jąc oczywiście od Androida (prawie 75% 
całej sieci) oraz na iOS czyli iPhone’ach 
i iPadach. Szacuje się, że w Polsce poten-
cjalni odbiorcy generują jest ponad 350 
milionów wyświetleń reklam w miesiącu, 
a wskaźnik ten ciągle rośnie. Przewagą Ad-
Moba nad klasycznym AdWordsem Googla 
jest fakt, że klienci otrzymują reklamy nie 
na stronach internetowych (choć użytkow-
nicy tabletów oraz smartphonów i tak pod-
czas oglądania serwisów WWW odbierają 
zarówno reklamy z wyników wyszukiwa-
nia jak i z sieci reklamowej), ale w aplika-
cjach i grach, bez względu na to czy był to 
plik pobrany za darmo czy też odpłatnie 
z np. Google Play, Apps Store czy iTunes.  
Sieci społecznościowe to kolejne bardzo 
ważne narzędzie wykorzystywane w Inter-
necie przez firmy i reklamodawców. Oprócz 
budowania wizerunku firmy wśród klien-
tów, tworzą one zaplecze do działalności 
marketingowej wykorzystywanej np. tak 
jak wspomniano do wspierania SEM czy 
pozycjonowania. Profile przedsiębiorstw 
na Facebooku, Google+, Youtubie czy Pin-
terescie to oczka w głowie PR - owców. 
Dopieszczone w każdym calu, przedsta-
wiające produkty, zachęcające do odwie-

dzania strony i kupowania. Bo czym jest 
aktualnie sieć, jeśli nie jednym wielkim 
domem handlowym? Internet to bardzo 
przyjazne medium do rozpowszechniania 
newsów i różnego rodzaju promocji. Kon-
kursy, aplikacje, galerie zdjęć i filmów oraz 
możliwość wyrażania opinii to narzędzia 
mające na celu przyciągnięcie użytkowni-
ków, którzy z czasem stają się nabywcami 
lub po prostu przez swój profil przenoszą 
informację dalej. W sieci znane są liczne 
przykłady osób, filmików czy zdjęć, któ-
re w ciągu kilku dni (a nawet godzin) zy-
skały popularność, jaką firmy i produkty 
potrafią budować latami. Dlaczego więc 
nie korzystać z siły, jaka płynie z e - spo-
łeczności i e - reklamy. Dodatkowo sieci 
społecznościowe to też dobre miejsce na 
rozpowszechnianie swoich reklam. Każ-
dy, kto chociaż raz korzystał z Facebooka 
bez trudu zauważył, że serwis ten staje 
się przekaźnikiem między firmami, a całą 
społecznością użytkowników. Wszystkie 
konkursy, aplikacje czy zwykłe bannerki to 
tak naprawdę narzędzia reklamowe ofero-
wane przez „fejsa” firmą chcącym dotrzeć 
do klienta tam, gdzie on sam się tego nie 
spodziewa i jest jak najbardziej podatny. 
Mimo tego, iż stopień ingerencji w nasze 
dane przez portal nie wydaje się być zna-
czący, Facebook może pochwalić się bar-
dzo dobrym rozeznaniem, na temat tego co 
jego klienci chcieliby oglądać i jakie treści  
należy im prezentować, aby zasłużyły one 
na „przeklik” lub chociaż „like”. Bo to prze-
cież stanowi wyznacznik obrotów firmy 
Marka Zuckerberga.

KRYZYS SZANSĄ?
Ostatnie narzędzie stanowią agencje re-
klamowe i większe witryny oferujące po-
wierzchnie  reklamowe bezpośrednio 
reklamodawcom (z pominięciem Google). 
Każdy z nas na pewno przynajmniej raz 
natknął się na reklamę, która pojawiła 
się nieoczekiwanie i nie można jej było 
w prosty sposób wyłączyć. Zajmowała cały 
ekran, była filmikiem grającym gdzieś 

w tle, lub biegającym za kursorem dziw-
nym tworem bez tradycyjnego znaczka „x”. 
Wszystko to ma nas skłonić do zakupu, 
poznania się z marką i ofertą, choć czasem 
wydaje się, że skutek jest wręcz odwrotny 
(tu wyraźnie widać plus Google, którego 
formaty i wielkości reklam są ograniczone 
w celu dbania o wizerunek pośrednika). 
Firmy i agencje reklamowe/interaktywne 
mimo ogólnie złej sytuacji nie mogą mó-
wić o kryzysie. Rynek i sytuacja sprzyja 
rozwojowi małych konkurencyjnych agen-
cji, a Internet staje się idealnym miejscem 
do konkurowania z największymi. Coraz 
częściej okazuje się, że to mały może wię-
cej, wykazując się kreatywnością i świe-
żym spojrzeniem, zarówno na reklamy,                      
jak i na potrzeby klienta.

Tomasz Berliński
tomo89pl@gmail.com

o tym sami marketingowcy, dla których 
nadszedł teraz trudny okres w znalezie-
niu jakiegokolwiek zatrudnienia w bran-
ży, innego niż marketing bezpośredni                        
z ulotką w ręku.

ALTERNATYWNE 
śRODKI PRZEKAZU
Pojawia się jednak światełko w tunelu, 
gdyż z danych na temat wydatków przed-
siębiorstw na cele marketingowe wynika, 
że rynek e - reklamy ma się coraz lepiej 
mimo ogólnym trendom. Pieniądze kie-
rowane na reklamę i promocję w Inter-
necie stale rosną w przeciwieństwie do 
tradycyjnych środków przekazu. Jest to 
jak najbardziej zrozumiałe, bo to właśnie 
zakupy w Internecie były zawsze uważane 
za te najtańsze (nie chodzi tu oczywiście 
o zakupy spożywcze, gdzie królują super 
czy hipermarkety i sieć marketów „Bie-
dronka” - przyjęło się nawet mówić, że 
„nic tak szybko nie rośnie jak Biedronki 
w kryzysie”). Oprócz tego należy też pa-
miętać, że sieć gromadzi najwięcej konsu-
mentów w jednym miejscu a jednostkowy 
koszt dotarcia do każdego z punktów jest 
zdecydowanie niższy niż w telewizji czy 
prasie. Jakby tego było mało popularność 
zakupów w Internecie ciągle rośnie. Po-
pularność stron internetowych  takich jak 
serwis aukcyjny Allegro.pl, porównywarka 
cenowa Ceneo.pl, sklepy Empik.com czy 
neo24.pl jest bardzo duża, a liczba trans-
akcji zawieranych za ich pomocą stale 
rośnie. Nic dziwnego, że cała branża e  - 
commersowa za nic ma sobie kryzys go-
spodarczy i coraz intensywniej skupia się 
na reklamie, czy to w naturalnym dla sie-
bie środowisku – Internecie czy też coraz 
częściej wykorzystując inne media.
Oczywiste zatem, że w branży e - com-
merce walka o klienta jest bardzo zażarta, 
a stosowane metody bardzo zróżnicowane. 
Najważniejszymi z tych metod jest zbiór 
narzędzi opartych o wyszukiwarki inter-
netowe, nosząca nazwę SEM (ang. Search 
Engine Managment), aby zrozumieć jej 
znaczenie wystarczy przyjrzeć się proceso-
wi zakupowemu w sieci. Poszukując pierw-
szych i zwykle szczątkowych informacji 

J ak w sytuacji, w której gospodarka 
jest w stanie tak dalekim od ideal-
nych dla siebie warunków ma się 
marketing? Mogłoby się wydawać 

(biorąc tu na przykład znane powiedzenie 
„Marketing dźwignią handlu”), że natural-
nym zjawiskiem byłoby podnoszenie nakła-
dów na wydatki marketingowe w celu jak 
najlepszego wykorzystania dla siebie ma-
lejącej konsumpcji. Tymczasem marketing 
podobnie jak koszty zatrudnienia są tymi 
kosztami przedsiębiorstw, które w ciężkich 
czasach idą pierwsze na odstrzał w celu za-
mknięcia budżetu i zrównoważenia bilansu. 
Redukcję kosztów według agencji Praktycy.
com należy przede wszystkim powiązać ze 
zwolnieniami pracowników (28%), obniż-
kami płac (23%), obniżeniem wydatków 
na marketing i reklamę (34%), szkolenia-
mi (30%), Public Relations (24%).  Wiedzą 

m@rketing W dobie kryzysu
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„Dress code” jest stosunkowo nowym terminem w polskiej kulturze, dlatego wciąż 
jest dla niektórych pojęciem nieznanym i niezrozumiałym - a szkoda. Nie doceniamy 
siły oddziaływania wyglądu, która w świecie wielkiego biznesu bywa kluczowa, 

nieraz przeważając szalę sukcesu na naszą korzyść.

écru oraz jasnoniebieskim – wymienione 
kolory pasują zarówno do garniturów sza-
rych jak i ciemnogranatowych, poza tym 
mamy szeroki wachlarz wyboru przy kup-
nie odpowiedniego krawata. Ważną zasa-
dą, o której część mężczyzn zapomina jest 
to, że elegancko i profesjonalnie wygląda 
się tylko w koszuli z długim rękawem (bez 
względu na porę roku). Przy po-
jedynczym mankiecie koszula 
powinna wystawać z rękawa ma-
rynarki na 0,5 cm, przy podwój-
nym (tzw. koszula na spinki) na 
1 cm. Jak zyskamy trochę obycia 
z modą można się również bawić 
kolorami, ich fakturą lub wzo-
rem, jednak wtedy dużo ciężej 
dobrać jest odpowiedni krawat. 
Sam krawat jest kwestią indy-
widualną. Najważniejsze, aby 
pasował kolorem do koszuli 
i garnituru oraz aby jego koniec 
znajdował się w okolicach paska 
od spodni. Wzory na krawacie 
powinny być neutralne; zabaw-
ne krawaty w pingwiny, renifery, 
albo mikołaje (które wielu męż-
czyzn otrzymuje na święta Boże-
go Narodzenia od swoich rodzin) 
raczej nie zrobią pozytywnego 
wrażenia ani na pracodawcy,                              
ani na kliencie. 
Uzupełnieniem całego stroju są 
często zaniedbywane dodatki 
takie jak poszetka, zegarek, czy 
buty. Polakom niestety często na-
dal wydaje się, że wystarczy, gdy 
te dodatki po prostu są. Akceso-
ria dobrej jakości dużo mówią 
o statusie posiadacza - odchodzi 
się od przerośniętych, obciekają-
cych złotem zegarków oraz logo 
wielkich marek, stawiając raczej 
na jakość i niszowe marki dla koneserów, 
bądź – co jest coraz bardziej popularne 
w Polsce, zamawia się buty i garnitury, 
które są szyte na indywidualne zamówie-
nia (tzw. bespoke tailoring). Możemy być 
pewni, że gdy spotkamy na swojej drodze 
kogoś, kto zna podstawy męskiej elegancji, 
to na pewno doceni nasz trud i zyskamy 
w jego oczach. Zwiększymy tym samym na-
sze szanse na osiągnięcie sukcesu w trakcie 
biznesowych negocjacji. 

KOBIETY mAJĄ ŁATWIEJ?
Panie mają dużo większe pole do popi-
su niż panowie, ponieważ firmowe dress 
code’y traktują je znacznie łagodniej. Co 
jest więc stosowne w przypadku kobiet? 
Oprócz klasycznych kostiumów lub zesta-
wów marynarki ze spódnicą w grę wcho-
dzą eleganckie sukienki, spodnie w kant, 
czy nawet same bluzki do obcisłych spód-
nic. W odniesieniu do tych ostatnich warto 
wspomnieć o ich długości – idealne wydają 
się takie, które albo kończą się tuż przed 

lub tuż za kolanem, bez względu na porę 
roku muszą być połączone z rajstopami 
(obowiązują gładkie, najlepiej cieliste, 
szare lub czarne – nie ma mowy o żad-
nych wzorach i jaskrawych kolorach). Zbyt 
krótkie spódnice mogą zostać źle odebrane 
przez klientów, dlatego uznawane jest to 
jako duży nietakt.

Kobiety tak samo jak mężczyźni muszą 
uważać na kolorystykę swoich strojów, jed-
nak panie oprócz szarości, czerni i granatu 
mogą również eksperymentować z niektó-
rymi odcieniami zieleni, bordo, beżu lub 
brązu. Wszystkie jaskrawe kolory, obojęt-
ne jak modne by były, muszą poczekać na 
wszelkie nieformalne sytuacje – dress code 
jest zbiorem zasad, na które nie wpływają 
żadne sezonowe trendy.  Odnośnie kolorów 
koszul i bluzek dopuszczalne są kremowe, 
błękitne i beżowe. Przy wyborze fasonu 
lepiej trzymać się zasady „prościej znaczy 
lepiej” i unikać dużej ilości cekinów, fal-
banek, czy koralików. Równie dużym faux 
pas jak przykrótka mini jest założenie zbyt 
mocno wyciętych bluzek, które odkrywają 
brzuch, plecy lub dekolt, jeszcze gorzej, gdy 
wykonane są z prześwitujących materia-
łów. Aby podkreślić swoją kobiecość panie 
mogą użyć biżuterii, jednak również zasto-
sowanej ze smakiem i umiarem.
Kolejnym elementem stroju są buty – 
większość pracodawców wymaga, aby nie 

były one na zbyt wysokim obcasie, najle-
piej z zakrytymi palcami. W dobrym gu-
ście jest również zrezygnowanie z modeli 
z dużą ilością ozdób, czy dużym połyskiem.
Ostatnim, jednak wcale nie najmniej waż-
nym elementem prezencji kobiet jest maki-
jaż. Teoretycznie jest on sprawą indywidu-
alną, jednak zaleca się, aby był delikatny, 

najbezpieczniej odłożyć mocne 
cienie i intensywne pomadki 
na wieczorne wyjścia. 

CASUAL FRIDAY
Amerykanie wymyślili tak 
zwane „luźne piątki”, czyli dni 
wolne od sztywnej marynarki 
i uciskającego szyję krawata. 
Wszyscy pracownicy, którzy 
nie mają tego dnia spotkania 
z klientem mają prawo przyjść 
do pracy w nieco mniej oficjal-
nym stroju, który łamie zasa-
dy dress code’u. W części firm 
oznacza to kompletnie niefor-
malny strój taki jak jeansy, 
T - shirty, bluzy z kapturem, 
czy nawet sportowe obuwie – 
w większości korporacji ozna-
cza to jednak możliwość ubra-
nia się w stylu business casual 
lub smart casual, czyli nieco 
luźniej, ale nadal ze smakiem. 
Odpowiedni, profesjonalny 
ubiór może zaważyć na na-
szej przyszłości, dlatego też 
przestrzeganie dress code-
’u w pracy jest tak istotne – 
nie możemy zapomnieć, że 
oprócz naszych umiejętności 
i kwalifikacji to właśnie wy-
gląd wpływa na to jak jesteśmy 
postrzegani przez pracodawcę. 
Skoro ciągle dbamy o rozwój 

umysłowy, nie zapominajmy również, od 
czasu do czasu, zadbać o wygląd zewnętrz-
ny – niewykluczone, że wrażenie jakie po 
sobie pozostawiamy sprawi, że to właśnie 
my jako pierwsi zasłużymy na awans.  

Mateusz Śledzik
mateusz.sledzik@skninwestor.com

Nasza prezencja świadczy nie tyl-
ko o nas, ale także o firmie dla 
której pracujemy. Reprezentu-
jąc pracodawcę jesteśmy swego 

rodzaju wizytówką, uosabiamy wszystkie 
zasady i wartości jakimi kieruje się cała 
organizacja. Właśnie dlatego coraz czę-
ściej instytucje, którym zależy aby klienci 
postrzegali ich w określony sposób, narzu-
cają swoim pracownikom odgórnie okre-
ślone wytyczne dotyczące ubioru w miej-
scu pracy.  Przez wielu młodych ludzi może 
to być postrzegane jako narzędzie, które 
ogranicza i dusi ich indywidualność. Nie-
stety prawda zdaje się być zupełnie inna – 
zapominamy, że profesjonalny i starannie 
dobrany ubiór jest pierwszym stopniem do 
awansu zawodowego i społecznego. Naj-
ważniejsze jest pierwsze wrażenie, a nawet 
najlepiej wykształcony i wykwalifikowany 
pracownik będzie miał problemy z wy-
warciem dobrego wrażenia na rozmówcy, 
gdy na spotkanie przyjdzie w wytartych 
jeansach i pogniecionej, zalotnie rozpiętej 
koszuli. Odgórnie narzucone reguły mają 
nam pomóc, aby swobodnie poruszać się 
w trudnych sytuacjach zawodowych i nie 
stresować się tym, jak odbierze nas druga 
osoba. Właśnie dlatego warto znać podsta-
wowe zasady dress code’u – umiejętność 
ich stosowania sprawi, że bez względu 
na czas i okoliczności zawsze będziemy              
oceniani wysoko. 

TAJEmNICE mĘSKIEJ ELEGANCJI
Do niedawna tak zwany „prawdziwy męż-
czyzna” nie dbał o wygląd – ubierał się 
w cokolwiek co było pod ręką, nie zwraca-
jąc uwagi na to, czy poszczególne elementy 
do siebie pasują, golił się tylko wtedy kiedy 
miał ochotę, a zdanie innych kompletnie 
go nie obchodziło – w końcu „jestem, jaki 
jestem”. Jednak współczesny, dynamicznie 
zmieniający się świat sprawił, że panowie 
musieli diametralnie zmienić swoje po-
dejście do rzeczywistości jeżeli pragnę-
li osiągnąć coś więcej niż przeciętność, 
szczególnie, gdy planowali kariery w mię-
dzynarodowych korporacjach. Dziś dbanie 
o siebie nie jest niczym dziwnym i niemę-
skim – już dawno psycholodzy społeczni 
udowodnili, że ludzie którzy wyglądają 
ładniej i porządniej, wzbudzają zaufanie 
i o wiele łatwiej przychodzi im osiągnię-
cie celu. Czyli w biznesie chodzi o to, aby 
wyglądać ładnie? Po części tak, ale uroda 
jest kwestią gustu, więc możemy założyć, 
że mężczyźni mają wyglądać starannie,                                   
schludnie i elegancko.
W męskiej szafie powinny znaleźć się przy-
najmniej dwa garnitury – jeden na co dzień 
do biura, a drugi na bardziej formalne spo-
tkania tak zwany „business suit”. Wbrew 
powszechnej opinii kolor materiału nie 
jest bez znaczenia. Zapewne większość 
mężczyzn wchodząc do sklepu nie wie jak 
ma wyglądać garnitur, który chcą kupić, 

a co dopiero jaki ma mieć kolor. Szary? 
Granatowy? A może czarny, bo podob-
no pasuje do wszystkiego? Najpraktycz-
niejsze są te w kolorze ciemnego granatu, 
bądź intensywnej szarości – wyglądają 
dobrze bez względu na okazję, porę dnia, 
czy roku. Ponadto łatwo dobrać do nich 
dodatki, nawet jak nie mamy fantastycz-
nego wyczucia stylu. Najlepiej zrezygno-
wać z połyskliwych materiałów – może 
dobrze wyglądają w trakcie prywatnych 
imprez, jednak podczas profesjonalnych 
spotkań matowe, nie rzucające się w oczy 
garnitury powodują, że jesteśmy odbierani                                                 
z większym szacunkiem.
W tym miejscu warto również wspomnieć 
o marynarkach – zazwyczaj nie zapina się 
ich na wszystkie guziki, ponieważ wygląda 
się zbyt sztywno. To, które pozostają odpię-
te, a które zapięte zależy od sytuacji oraz od 
ilości guzików w  marynarce. Gdy stoimy, 
zapięte są wszystkie oprócz dolnego, sie-
dząc możemy odpiąć całą marynarkę, aby 
zwisała luźno po bokach. Ogólna zasada 
mówi natomiast o tym, że podczas oficjal-
nych spotkań nigdy nie powinno zdejmo-
wać się marynarki – koszula traktowana 
jest jako bielizna. 
Kolejnym orzechem do zgryzienia jest od-
powiedni dobór koszuli. Na początek war-
to zaopatrzyć się w zestaw gładkich koszul 
w kolorze białym (która zarezerwowana 
jest głównie do formalnych okazji tj. ślub), 

budoWanie Wizerunku 
poprzez ubiór, czyli podstaWy 

korporacyjnego dress code’u
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SMA =  P1 + P2 + ... + Pn
N

Tabela 1. Podział wskaźników wykorzystywanych w analizie technicznej

Wskaźniki śledzące trend Oscylatory Wskaźniki nastroju

średnie ruchome
(Moving Average)

oscylator stochastyczny
(Stochastic)

Wskaźnik optymizmu 
(Bullish Consensus)

MACD
(Moving Average Convergence Divergence)

Wskaźnik zmian 
(Rate of Change)

Put - Call Ratio 
(Wskaźnik put/call)

Wskaźnik akumulacji/dystrybucji
(Accumulation/Distribution)

Wskaźnik siły 
(Force Index)

Wskaźnik zaangażowania 
inwestorów 

(Commitments of Traders)

system kierunkowy 
(Directional System)

Wskaźnik siły względnej 
(Relative Strenght Index)

Wskaźnik inwestorów 
(Trader’s Index)
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Wykres 1. Prosta średnia ruchoma na wykresie notowań indeksu WIG20 w okresie 
od stycznia do listopada 2012 roku
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Wykres 2. Wskaźnik konwergencji/dywergencji średnich ruchomych na wykresie 
notowań indeksu WIG20 w okresie od stycznia do listopada 2012 roku
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Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy dokonać analizy instrumentu finansowego. 
Zarówno wśród inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych szeroko stosowana 
jest analiza techniczna. Najbardziej podstawowymi narzędziami są wskaźniki trendu, 

nastroju czy oscylatory. Jaka jest geneza i budowa kilku najbardziej popularnych?
nie w przyszłości. Analogii pomiędzy 
tym, co było a tym, co będzie można 
się doszuk iwać w ściśle w ykalkulo -
wany sposób za pomocą wskaźników  
analizy technicznej.
Wskaźniki techniczne, ogólnie rzecz 
biorąc, informują nas o różnych ce-
chach r y nku - jego zmienności,  w y-
przedaniu, w ykupieniu itp. Wszystko 

to ma nam pomóc w ocenie, czego moż-
na się spodziewać w przyszłości i jaką 
podjąć decyzję inwestycyjną. Wskaźni-
ki pomagają nam zidentyfikować tren-
dy i  ich punk t y z w rotne. Poz wa lają 
wejrzeć głębiej w układ sił pomiędzy 
bykami i niedźwiedziami. Są bardziej 
obiekt y w ne w stosunku do formacji 
cenowych widocznych na wykresach.

W spó ł cze sne i nwe stowa-
nie na giełdzie papierów 
wartościow ych nieroze-
r w a l n i e  z w i ą z a ne  j e s t 

z koniecznością analizowania bardzo 
dużej ilości informacji napływających 
z rynków. Jedną z dwóch „głównych’’ 
metod pozwalających określić w przy-
szłości kurs danego instrumentu, obok 
analizy fundamentalnej, jest analiza 
techniczna. Zasadniczym celem anali-
zy technicznej jest badanie zachowania 
kursów akcji w celu zmaksymalizowa-
nia zysku i zminimalizowania strat. 
W drugiej kolejności analitycy tech-
niczni badają zmiany różnorodnych 
w sk a ź n i ków.  W bre w p oz orom ide ą 
analizy technicznej nie jest prognozo-
wanie czy przewidy wanie przyszłych 
cen akcji, ale umiejętne dostosowanie 
się do bieżącej sy tuacji ,  tak aby jak 
najwięcej zarobić. Cała analiza tech-
niczna opiera się wyłącznie na wierze, 
że zachowanie cen i obrotów w prze-
szłości znajdzie jakieś odzwierciedle-

Z a w o d o w c y  d z i e l ą  w s k a ź n i k i  n a                       
trzy grupy:
• wskaźniki śledzące trend,
• oscylatory,
• wskaźniki nastroju.
Pierwsze działają najlepiej, kiedy ceny są 
w ruchu, lecz dają mylne i niebezpiecz-
ne sygnały na płaskim rynku. Oscylato-
ry wyłapują punkty zwrotne na płaskich 
rynkach, ale dają przedwczesne i niebez-
pieczne sygnały wtedy, gdy rozpoczyna się 
trend. Wskaźniki nastroju pozwalają nam 
zbadać psychologię mas. Sekret sukcesów 
na rynku polega na łączeniu ze sobą kilku 
wskaźników z różnych grup tak, aby ich 
negatywne cechy wzajemnie się neutrali-
zowały, a pozytywne pozostały nietknięte.

śREDNIE RUCHOmE
Średnie ruchome - inaczej średnie kro-
czące (ang. moving average) to obok for-
macji liniowych najbardziej powszechnie 
używane narzędzia analizy technicznej. 
Jak podaje A. Elder w swojej książce 
pt. ,,Zawód inwestor giełdowy’’, śred-
nie ruchome zostały wprowadzone na 
giełdę przez artylerzystów przeciwlot-
niczych. Posługiwali się oni w czasie II 
wojny światowej średnimi ruchomymi, 
naprowadzając działa na samoloty nie-
przyjaciela - taką samą metodę zasto-
sowali w stosunku do cen. Pierwszymi 
ekspertami od średnich ruchomych byli 
R. Donchian i J. M. Hurst. Donchian pra-
cował u Merrilla Lyncha i stworzył me-
todę inwestycyjną opartą na przecięciu                                                            
średnich ruchomych. 
Średnia ruchoma (MA) pokazuje średnią 
wartość danych w swoim okienku cza-
sowym, 5 - dniowa MA - średnią cenę 
dla ostatnich 5 dni, 20 - dniowa MA - 
średnią cenę dla ostatnich 20 dni i tak 
dalej. Jeżeli połączymy wartości śred-

niej ruchomej z każdego dnia, powstanie                                  
linia średniej ruchomej.

gdzie: 
P - to cena, która jest uśredniana,
N  -  s tanow i l iczbę dni ,  ja k ie obej-
muje średnia ruchoma (w ybieranych                        
przez inwestora)
Wartość średniej zależy od dwóch czyn-
ników: od cen, które są uśrednione i od 
szerokości okienka czasowego średniej. 
Istnieją trzy główne typy średnich ru-
chomych: proste, wykładnicze i ważone. 
Większość inwestorów używa prostych 
średnich, ponieważ łatwo można je ob-
liczyć. Najbardziej cenną cechą średniej 
ruchomej jest fakt, że pomaga nam ziden-
tyfikować trend, filtrując dzienne odchyle-
nia cen. To właśnie na tej zasadzie opiera 
się większość metod inwestycyjnych.

MACD
Wskaźnikiem, którego konstrukcja opiera 
się na opisywanych powyżej średnich ru-
chomych jest stworzony w latach 70 - tych 
i bardzo popularny do dziś wskaźnik 
MACD (wskaźnik konwergencji/dywer-
gencji średnich ruchomych). Jego twórcą 
jest Gerard Appel, analityk i dyrektor fi-
nansowy z Nowego Jorku. Wielu inwesto-
rów używa tego wskaźnika jako narzędzia 
do generowania sygnałów wejścia i wyj-
ścia z rynku. Inni wykorzystują go jedynie  
jako narzędzie pomocnicze do wstępnej 
selekcji interesujących walorów.
Wskaźnik MACD (Moving Average Co-
nvergence/Divergence) jest różnicą po-
między dwoma średnimi wykładniczymi, 
obliczanymi dla różnych okresów czasu. 
Od średniej obejmującej krótszy przedział 
czasu odejmujemy średnią z dłuższego 
okresu czasu. Tak otrzymujemy bieżącą 
wartość wskaźnika. Okres czasu, z któ-
rych liczy się średnie wykorzystywane 
do liczenia MACD, zaproponowane przez 
twórcę wskaźnika są następujące: dla 
krótszej średniej 12 sesji, dla dłuższej 26 
sesji. Na wykresie oprócz tak obliczonego 
wskaźnika znajduje się również tzw. li-
nia sygnału, będąca 9 - dniową średnią 
wykładniczą z samego wskaźnika MACD. 
Sygnał kupna pojawia się, gdy linia fio-
letowa przecina od dołu niebieską linię 
sygnału. Sygnał sprzedaży to sytuacja, 
w której linia fioletowa przebija niebieską 
linię od góry. 

OSCYLATOR STOCHASTYCZNY
Oscylator stochastyczny został wymyślo-
ny przez George’a Lane’a w 1950 roku. 
Wskaźnik ten bazuje na spostrzeżeniu,  że 
w czasie trendu wzrostowego ceny oscy-
lują zazwyczaj wokół górnej granicy hi-
storycznego zakresu wahań, natomiast 
w trendzie spadkowym w pobliżu 

Wybrane Wskaźniki stosoWane 
W analizie technicznej
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Notowania WIG20 Wskaźnik RSI (czternastodniowy) 

dolnego zakresu wahań. Oscylator sto-
chastyczny bada relację pomiędzy każ-
dą ceną zamknięcia i ostatnim zakresem 
wahań cen. Pokazuje nam, kiedy byki 
albo niedźwiedzie stają się silniejsze, 
bądź słabsze. Dzięki tej informacji mo-
żemy zidentyfikować prawdopodobnego 
zwycięzcę aktualnej potyczki na ryn-
ku. Warto grać po stronie zwycięzców,                                          
przeciwko przegrywającym.
Budowa tego wskaźnika jest dosyć skom-
plikowana. W jego skład wchodzi kilka fil-
trów, które mają na celu wyeliminowanie 
rynkowego szumu i mylnych sygnałów. 

Oscylator stochastyczny jest zbudowany 
z dwóch linii: szybkiej linii zwanej %K 
i wolnej linii zwanej %D:

gdzie:
Co – ostatnia cena zamknięcia na rynku;
Cmin – minimalna cena z wybranego 
okresu (długość okresu to parametr do-
bierany przez inwestora),
Cmax – maksymalna cena z wybranego 
okresu,
%D - trójsesyjna średnia z %K.

Wskaźnik przybiera wartości od 0 do 100. 
Poziomy wyprzedania i wykupienia okre-
śla się zwykle na 20 i 80 punktów. Sygnał 
kupna powstaje przez przebicie linii %D 
przez linię %K od dołu w strefie wyprze-
dania, natomiast sygnał sprzedaży przez 
przebicie linii %D przez linię %K od góry 
w strefie wykupienia.

RSI
Wskaźnik relatywnej siły (Relative Stren-
ght Index) jest oscylatorem, opracowa-
nym przez J. Wellesa Wildera Jr. Obecnie 
RSI wchodzi w skład większości progra-
mów do analizy technicznej. RSI mierzy 
siłę każdego instrumentu finansowego, 
kontrolując zmiany w jego cenach za-
mknięcia. Jest to wskaźnik wyprzedzają-
cy trend bądź równoczesny, ale nigdy nie 
pozostaje w tyle za trendem. 

Gdzie:
D – średni wzrost ceny w ostatnich 
k notowaniach,
U – średni spadek ceny w ostatnich 
k notowaniach.

Wskaźnik może przyjmować wartości od 
0 do 100. Kiedy RSI osiąga wierzchołek, 
a następnie zaczyna zniżkować, wówczas 
identyfikuje szczyt cenowy. Kiedy RSI 
spada i następnie zaczyna zwyżkować -  
identyfikuje dno cenowe. Te zwroty mają 
miejsce na odmiennych poziomach na 
różnych rynkach lub nawet na tym sa-
mym rynku, w zależności od tego, czy je-
steśmy w okresie hossy, czy bessy. Poziom 
wykupienia i wyprzedania zmienia się 
z rynku na rynek i z roku na rok.

Paweł Tobera
pawelt5@vp.pl

Recenzent:
dr Rafał Wolski

%K = 100C0 - Cmin
Cmax - Cmin

RSI = 100 - 100

1 + D
U
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pierWsze pieniądze slim zarobił 
W Wieku 10 lat sprzedając karty 
baseballoWe, a dWa lata później 
zaczął inWestoWać oszczędności 
na giełdz ie  kupując pap iery 
WartościoWe banco de mexico.

Od trzech lat najbogatszy człowiek świata według 
rankingu Magazynu Forbes. Właściciel imperium 
nazywanego „Slimlandem”, sprawujący kontrolę 
nad bl isko dwustoma przedsiębiorstwami. 
Dla jednych dobroczyńca wspierający lokalne 
społecznośc i ,  d la  innych  monopol is ta  n ie 

dopuszczający konkurencji do głosu.

K iedy 3 lata temu objął prowa-
dzenie na liście najbogatszych 
ludzi na świecie, wywołał 
niemałe poruszenie, gdyż po 

raz pierwszy od 16 lat liderem rankingu 
nie został obywatel Stanów Zjednoczo-
nych. Jego dobra passa trwa - w 2012 
roku Forbes po raz trzeci przyznał mu 
pierwsze miejsce 
na liście. Mają-
tek Carlosa Slim 
Helu szacowany 
jest na 69 mld 
dolarów, a w sto-
sunku do roku po-
przedniego skurczył 
się o 5 mld dolarów. 
Był to wynik spadku cen 
akcji America Movil, naj-
większej w Ameryce Łaciń-
skiej sieci telefonii komórkowej. 
Spółka stanowi połowę aktywów 
Slima, równie duży wpływ na jego 
majątek ma Telmex - krajowy mono-
polista na rynku telefonii stacjonarnej. 
Łącznie władca „Slimlandii” kontroluje 
około 200 firm, które oprócz rynku tele-
komunikacyjnego, zajmują się handlem,                                                                              
budownictwem i bankowością.

INżYNIER Z BIZNESEm WE KRWI
Zarówno Carlos Slim, jak i jego rodzeń-
stwo od najmłodszych lat uczeni byli 
podstaw przedsiębiorczości. Każdy miał 
swoją książeczkę oszczędnościową, gdzie 
odnotowywał wszystkie przychody i wy-
datki, które potem starannie analizowali 
wraz z ojcem i na ich podstawie uczyli się  
jak lepiej zarządzać swoim majątkiem. 
Pierwsze pieniądze Slim zarobił w wie-
ku 10 lat sprzedając karty baseballowe, 
a dwa lata później zaczął inwestować 
oszczędności na giełdzie kupując papiery 
wartościowe Banco de Mexico. Miliarder 
jest absolwentem Universidad Nacional 
Autónoma de México, gdzie studiował 
inżynierię budowlaną. W czasie studiów 

zarabiał wykładając algebrę liniową 
i programowanie liniowe. Jego majątek 
szybko się pomnażał, głównie dzięki 
agresywnym i odważnym inwestycjom, 
gdy przez giełdy przechodziły kolejne 
bessy. Zasiadał też w radach nadzorczych 
spółek: Altria Group, Alcatel czy SBC 
Communications. W 1965 założył grupę 

Carso (nazwa to połączenie pierwszych 
liter imion Carlos i Soumaya, jego żony). 
Pierwszą poważną inwestycją grupy był 
zakup w 1981 roku spółki Cigatam, będą-
cej drugą pod względem wielkości spółką 
na meksykańskim rynku tytoniowym. 

UmACNIANIE ImPERIUm
W roku 1982 w Meksyku panował kry-
zys, a ogłoszenie niewypłacalności 
przez kraj wiązało się z przeceną wie-
lu meksykańskich spółek. Carlos Slim 
Helu zaczął wykupywać podupadające 
spółki, umacniając tym samym grupę 

Carso. W jej skład weszły m.in. restau-
racje, producent części samochodowych, 
apteki, sklepy z upominkami oraz sieć 
Sanborns. „El ingeniero”, jak nazywają 
go pracownicy, w 1990 roku w procesie 
prywatyzacji nabył po relatywnie niskiej 
cenie (1,7 miliarda dolarów, czyli ekwi-
walent mniej niż 5 miliardów złotych) 
większościowe akcje spółki Telmex. Fir-
ma kontroluje 90% linii telefonicznych 
w Meksyku. Imperium telekomunikacyj-
ne Slim rozszerzył także na  inne kraje 
Ameryki Łacińskiej. América Móvil, gi-
gant w segmencie telefonii komórkowej, 
działa w 18 krajach i ma ponad 225 mln 
klientów. W Meksyku natomiast Telcel 
skupiający około 80% telefonii komórko-

wej w państwie. Magnat jest również 
posiadaczem akcji spółki Televisa 

- producenta telewizyjnego z sie-
dzibą w Meksyku. W ostatnich 

latach Slim inwestuje także 
w USA. Jest właścicielem 

udziałów w takich firmach 
jak: Philip Morris, Offi-

ceMax, sieci handlo-
wej Saks, New York 
Times oraz Apple. 
Aktualnie jego 
przedsiębiorstwa 
produkują łącznie                                                                   

5% meksykańskiego PKB.

mILIARDER 
NIEUżYWAJĄCY LAPTOPA
Pomimo wielkiego bogactwa jego styl ży-
cia nie jest zbyt wystawny, a sam „El in-
geniero” nie wywyższa się ubiorem  ani 
innymi symbolami zamożności. Pozwala 
sobie natomiast na dobre cygara. Choć 
Slim ma laptopa to, jak mówi, nigdy go 
nie uruchomił, bo woli robić notatki na 
papierze. Słynie z tego, że w głowie ma 
niezliczoną ilość danych na temat fir-
my i jej konkurencji. Podobno negocja-
cje z nim są trudne, gdyż ma skłonność 
do zasypywania współrozmówców  zbyt 

z Kanady. Fundacja, zamiast wydawać 
pieniądze na budowę szkół i jedzenie dla 
biednych, wspiera rozwój prywatnego 
biznesu. Jednym z krajów objętych po-
mocą jest Kolumbia, która, jak twierdzi 
Slim, jest ojczyzną wielu utalentowanych 
przedsiębiorców, ograniczonych przez 
brak narzędzi niezbędnych do rozwinię-
cia swojej działalności. Podobny fundusz 

został uruchomiony dla Haiti, które zo-
stało doszczętnie zrujnowane na począt-
ku ubiegłego roku przez trzęsienie ziemi. 
W ostatnim czasie działalność charyta-
tywna miliardera przybrała inny wymiar. 
Nowa strategia mówi, że tylko poprzez 
stworzenie nowych miejsc pracy można 
zwalczyć biedę a początkiem tej walki 
jest dobra opieka medyczna. W styczniu 
2011 Slim przekazał 65 mln do-
larów na badania nad 
stworzeniem leków na 
raka nerek oraz cukrzy-
cę insulinoniezależną, 
na które cierpiała jego 
żona Soumay Domit.

KTO JEST KIm?
Postać Carlosa Silm 
Helu wzbudza wiele 
kontrowersji. Z jednej 
strony miliarder, który 
wszystko, co osiągnął 
zawdzięcza swojej pra-
cy. Filantrop, przezna-

czający gigantyczne sumy na budowę 
szpitali, wspierający drobnych przed-
siębiorców i rozdający dzieciom lapto-
py. Z drugiej, magnat blokujący rozwój 
konkurencji, który powoduje, że małe 
i średnie przedsiębiorstwa bankrutują, 
a tym samym zmniejsza się liczba stałych 
miejsc pracy, na skutek czego wielu Mek-
sykanów musi szukać lepszego życia po 

drugiej stronie Rio Grande, jak 
mówi prof. Celso Garrido, eko-
nomista z Universidad Nacional 
Autónoma de México.
Co na to Slim? „Bogactwo jest 
jak sad. Musisz pomnażać owo-
ce, nie gałęzie. Musisz więc sa-
dzić kolejne nasiona, które da-
dzą ci kolejne owoce i uczynią cię                                                                                         
jeszcze bogatszym.”
Steven Forbes twierdzi, że 
jego lista jest formą pro-
mocji kapitalizmu, a więc 

wolnego rynku i przedsiębiorczości, 
a ludzie, którzy na niej się znajdują do-
robili się majątku dzięki własnej pracy,                                                                   
inicjatywie i kreatywności.

Marta Maciejczyk
maciejczyk.marta@gmail.com

szczegółowymi informacjami. W 2007 
roku był pomysłodawcą akcji, w ra-
mach której rozdał komputery tysiąc-
om meksykańskich dzieci i zafundował                       
wyposażenie szkołom.
„Bogactwo jest jak sad. Pomnażaj owoce, 
nie gałęzie” 
Według meksykańskiego magnata, dzia-
łania filantropijne Billa Gatesa i War-
rena E. Buffeta to czysty 
absurd. Carlos Slim nie 
zamierza przyłączyć się do 
inicjatywy założyciela Mi-
crosoftu i legendarnego in-
westora giełdowego, którzy 
namawiają miliarderów 
z całego świata do przeka-
zania na dobroczynność 
co najmniej połowy mająt-
ku. Najbogatszy człowiek 
świata większy sens wi-
dzi we wspieraniu małych 
i średnich firm. Jak mówi: „Biedy i głodu 
nie można pokonać filantropią, bo ona nie 
dociera do przyczyn problemu. Można to 
zrobić, inwestując w opiekę zdrowotną, 
edukację, a przede wszystkim w zachę-
canie do tworzenia własnego biznesu. To, 
co robi ta dwójka, to zabawa w Świętego 
Mikołaja.” Wypowiedź ta wywołała falę 
krytyki pod jego adresem, jednak mi-
liarder niezwykle rzadko przejmuje się 
tym, co mówi się na jego temat. Carlos 
Slim swojego majątku dorobił się sam, 
często w bezwzględny sposób. Wiedział, 
że może liczyć wyłącznie na siebie. Dlate-
go  uważa, że także inni mogą po prostu 
pójść w jego ślady. 

„Jest takie chińskie przysłowie - mówi -  
daj komuś rybę, a nakarmisz go na jeden 
dzień. Daj mu wędkę, a nakarmisz na całe 
życie. Ja natomiast mówię – naucz kogoś 
jak sprzedać rybę, a będzie mógł zjeść       
coś innego.”

Slim od lat jest zaangażowany w walkę 
z biedą oraz głodem w Ameryce Połu-
dniowej. Łącznie przelał ponad 6 mln  
dolarów na konto fundacji Billa Clintona 
i Franka Giustra – potentata górniczego 

carlos slim helu
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choć ciężko zrzucić to na 
k a r b  k r y z y s u  f i n a n s o W e g o 
Wśród inWestoróW i traderóW 
poWszechnie panuje opinia, że 
tradycyjna analiza techniczna 
przestała się spraWdzać W tym 
stopniu co kiedyś.

Upadek Lehman Brothers 15 wrze-
śnia 2008 roku na stałe zmienił 
oblicze rynków kapitałowych. Od 
tamtego czasu wcześniej utarte 

schematy rynkowe przestały obowiązywać, 
a inwestorzy, którzy niegdyś regularnie za-
rabiali na giełdzie pieniądze, musieli zmie-
nić sposób spekulacji lub po prostu zaczęli 
tracić pieniądze. 

GIEŁDA UCZY POKORY
Przede wszystkim po pęknięciu bańki spe-
kulacyjnej na rynku nieruchomości inwe-
storzy stali się ostrożniejsi. Część ludzi zro-
zumiała, że żadna hossa nie trwa wiecznie 
(czas pokaże, jak długo stan takiej świado-
mości się utrzyma). Widzimy to doskonale 
na przykładzie polskiego rynku, na którym 
do funduszy inwestycyjnych kapitał przestał 
napływać szerokim strumieniem, mimo że 
według danych GUS czy NBP społeczeństwo 
nieustannie się bogaci. Na rynkach świato-
wych wydawało się, że następną bańką spe-
kulacyjną mogą stać się surowce.  Od dna 
kryzysu złoto, srebro, inne metale szlachet-
ne, a także ropa naftowa, czy surowce żyw-
nościowe zwiększyły swoją wartość średnio 
o kilkadziesiąt procent i więcej. Szczególnie 
dużo uwagi poświęcano złotu, a na fali me-
dialnego zachwytu nad hossą na tym ryn-
ku powstały spółki takie jak Amber Gold. 
Gdy wielu analityków założyło już rychłe 
przebicie 2000 dolarów za uncję i szu-
kało następnego celu na poziomie 3000 
dolarów, rynek wykonał oczekiwaną 
korektę do poziomów około 1550 do-
larów. Obyło się bez gwałtownych 
spadków i wielkich rozczarowań. 
Na razie...

UTRATA ZAUFANIA
Innym skutkiem kryzysu 
z 2008 roku jest spadek zaufa-
nia do agencji ratingowych. Trze-
ba przyznać całkowicie zasłużony. 
To największe i najbardziej reno-
mowane agencje takie jak Moody’s, 
S&P czy Fitch wystawiały maksymal-
ne noty bankom i instytucjom finan-
sowym, które niedługo potem wpadały 
w poważne tarapaty lub po prostu upada-
ły. Skoro część ekonomistów (np. Nouriel 

Rubini) otwarcie mówiła o zbliżającym się 
krachu, to trudno uwierzyć, że agencje za-
trudniające zastępy specjalistów nie potra-
fiły przewidzieć zbliżających się problemów. 
Jednak należy pamiętać, że instytucje płacą 
agencjom za nadanie ratingu. Kto chciałby 
płacić za negatywną ocenę swojej firmy? 
Przypuszczalnie nikt. Po wyjściu na jaw pro-
blemów z wypłacalnością na agencje spadła 
fala krytyki. Najwyższe ratingi zaczęły być 
przyznawane zdecydowanie ostrożniej, lecz 
inwestorzy przestali ufać agencjom w takim 
stopniu jak przed kryzysem i ten stan trwa 
do dziś. Obecnie ogłoszenie obniżki ratin-
gu jakiegoś kraju nie wywołuje gwałtownej 
reakcji wśród inwestorów a często jest po 
prostu ignorowane.

CZAS NA ZmIANY
Choć ciężko zrzucić to na karb kryzysu fi-
nansowego wśród inwestorów i traderów, 
panuje powszechna opinia, że tradycyjna 
analiza techniczna przestała się sprawdzać 
w tym stopniu, co kiedyś. Proste schematy, 

jak zajęcie pozycji po prze-
biciu linii trendu, wsparcia 

czy oporu sprawdza się 

coraz rzadziej. Skoro wszyscy wiedzą, że po 
pokonaniu ważnego poziomu kurs powinien 
zmierzać w obranym kierunku, to kto ma na 
tym stracić? Tak proste strategie nie mają 
prawa się sprawdzać w czasach, w których 
na rynkach pracuje rzesza wybitnych spe-
cjalistów, pracowników wielkich instytucji 
finansowych i doświadczonych inwestorów 
instytucjonalnych. Inwestowanie jest za-
wodem konkurencyjnym jak nigdy dotąd, 
dlatego tylko najlepsi lub najbogatsi mogą 
zarabiać na rynku pieniądze. Z tego powodu 
warto obserwować zachowanie rynku i sto-
sować zagrania, które nie są zbyt oczywiste 
a przez to skazane na porażkę. Odwołując 
się do przebicia ważnego wsparcia lub oporu 
należy wziąć pod uwagę zajęcia pozycji do-
piero po korekcie. Często okazuje się także, 
że przebicie ważnego poziomu jest końcem 
trendu a rynek po ataku na szczyt/dołek za-
czyna zawracać. Formacje, które wykorzy-
stują takie zachowanie rynku znane są  na 
przykład jako „2B” czy „Pułapka na byki/
niedźwiedzie”. Warto się z nimi zapoznać. 
Spekulując, należy stosować nie-
konwencjonalne stop lossy. 
Ustawianie tego typu 
zleceń na rynku wa-
lutowym tak jak 
sugeruje więk-

szość podręczników dla inwestorów jeden 
pips (w zależności od notowań instrumentu 
druga lub czwarta cyfra po przecinku) po-
wyżej dołka lub szczytu jest w zdecydowanej 
większości prostą droga do utraty kapitału 
i niewykorzystania okazji na zarobek. Decy-
dują o tym te same czynniki, o których wspo-
mniałem wyżej. Duzi i doświadczeni gracze 
spodziewają się, w jakim miejscu większość 
graczy ustawi zlecenia stop loss i „oczyści 
rynek za słabych rąk”. Dlatego warto usta-
wiać zlecenia w takich miejscach, które nie 
są oczywistym poziomem do testowania.

„Im GORZEJ TYm LEPIEJ”
Na koniec opiszę zjawisko, które wydaje się 
być najmniej zrozumiałe, za to często przy-
noszące zyski, zwłaszcza 
w krótkich okresach. Obec-
nie na rynku panuje doktry-
na „Im gorzej, tym lepiej.”. Co 
ona oznacza? Od co najmniej 
kilku miesięcy inwestorzy 
pozytywnie reagują na słabe 
dane ekonomiczne. Wyraża 
się to tym, że po ogłoszeniu 
słabych danych o wzroście 
gospodarczym, bezrobociu, 
czy danych z rynku nieru-
chomości, inwestorzy wbrew 
logice kupują akcje, czy walutę danego kraju 
(raczej nie dotyczy to rynku obligacji skarbo-
wych). I chodzi tu głównie o najważniejsze 
waluty jak Dolar, Euro, Funt czy Jen. Czemu 
ludzie chcą lokować swoje środki w akty-
wach, które teoretycznie powinny być pomi-
jane? Spieszę z wyjaśnieniem. Otóż przede 

wszystkim mam na 
m y ś l i  o k r e s 

krótki tj. kilka dni, ewentualnie tygodni, 
po drugie, właśnie ze względu na horyzont 
czasowy chodzi bardziej o spekulację niż o 
faktyczne inwestycje. Dzieje się tak, ponie-
waż wielu inwestorów zakłada, że skoro go-
spodarka zwalnia to bank centralny danego 
kraju będzie zmuszony do interwencji np. 
poprzez wprowadzenie programów skupu 
aktywów z rynku, łatwiejsze udostępnienie 
kredytów czy zmiany stopy procentowej. 
Na fali takich oczekiwań inwestorzy zaczy-
nają kupować ryzykowne aktywa licząc, że 
w krótkim okresie decyzja FEDu czy EBC 
wesprze notowania Dolara czy Euro lub                                
rynków akcyjnych. 
Najłatwiej było to zaobserwować to po od-
czytach słabszych od oczekiwań danych 

z USA. Po podaniu negatywnej informacji 
zaczynały zyskiwać rynki akcji czy surow-
ców. Działo się tak, ponieważ rosły oczeki-
wania dotyczące wprowadzenia Quantitive 
Easing III ( Luzowanie ilościowe – program 
polegający na zwiększeniu podaży pienią-
dza w obiegu poprzez kupno aktywów fi-
nansowych od banków lub z rynku). Dwa 
poprzednie programy zostały wprowadzone 
po to, aby pobudzić do wzrostu gospodarkę 
Stanów Zjednoczonych. O ile trudno oce-
nić ich wpływ na realną gospodarkę, któ-
ra nadal nie jest w zadowalającej kondycji, 
o tyle wpływ na rynki kapitałowe jest jed-
noznaczny. Od rozpoczęcia programów Lu-
zowania Ilościowego (i jego odpowiedników 
w innych krajach) giełdy i rynki surowcowe 
urosły kilkadziesiąt procent. Na przełomie 
sierpnia i września tego roku ostatecznie 
FED i EBC uległy presji inwestorów i za-
powiedziały programy skupu aktywów 

z rynku. Reakcja na światowych rynkach 
była umiarkowana, ponieważ już kilka ty-
godni wcześniej rozpoczęły się wzrosty cen 
aktywów. Inwestorzy dostali to, czego chcie-
li, ale trudno jednoznacznie stwierdzić, czy 
będziemy mieć do czynienia z długotrwałą 
hossą. Skup obligacji z rynku ustabilizował 
sytuację makroekonomiczną, ale nie zagwa-
rantuje  realnego wzrostu gospodarczego. 

NIE mA NIC ZA DARmO
Warto sobie uświadomić, że za każdą in-
terwencję na rynku ktoś musi zapłacić 
a ostatecznie jest to podatnik. Wielu ludzi 
protestuje przeciwko takiej polityce rządów 
i banków centralnych i trudno się temu dzi-
wić. Pieniądze, które wypłacane są z podat-

ków zamiast bezpośrednio pomóc 
ludziom np. na rynku pracy są 
pompowane w aktywa znajdujące 
się w posiadaniu banków i inwe-
storów. Trudno nie zdawać sobie 
sprawy z tego kto tak naprawdę 
zyskuje na kolejnych programach 
pomocowych. Raczej nie przecięt-
ny obywatel. Co więcej, aby pomóc 
instytucjom finansowym państwa 
zadłużały się na potęgę. Obecnie 
obserwujemy dramatyczną walkę 
o przetrwanie kolejnych krajów 

europejskich i nadal nie wiadomo czy Strefa 
Euro przetrwa w obecnym kształcie. Rów-
nież dług publiczny USA w ostatnich latach 
się zwielokrotnił. Gdyby nie uprzywilejowa-
na pozycja Dolara w światowej gospodarce 
kto wie, czy Stany Zjednoczone nie znala-
złyby się w podobnych kłopotach co kraje 
południa Europy. Ostatecznym kosztem 
zwiększania podaży pieniądza jest inflacja, 
która w każdej chwili może wymknąć się 
spod kontroli. Póki co, odczuwają to kraje 
najbiedniejsze, w których ludzie najwięcej 
wydają na żywność, która już dawno po-
konała poziomy cenowe sprzed kryzysu. 
A to może prowadzić do niepokojów spo-
łecznych, a nawet rewolucji (przykładem 
„Arabska wiosna ludów” trwająca od końca 
2010 roku). Z drugiej strony, cięcia wydat-
ków mogą prowadzić do recesji, która także 
nie zwiększa dobrobytu. Znaleźliśmy się 
w błędnym kole, z którego będzie naprawdę 
ciężko wyjść. Jedno jest jednak pewne. In-
westowanie nigdy dotąd nie było tak trudne, 
ale i ekscytujące jak obecnie.

Mateusz Adamkiewicz
mat.adamkiewicz@gmail.com

co napędza rynki finansoWe?
Rynki kapitałowe są sercem światowej gospodarki. Od nich są zależne miliony 
miejsc pracy, nastroje konsumentów czy ceny artykułów, które codziennie 
nabywa każdy z nas. Dlatego nie tylko inwestorzy powinni interesować się losem 
światowych giełd. W tym artykule zostaną przedstawione pewne zmiany, które 
zaszły w rynkowych mechanizmach oraz fakty i opinie, które mogą być przydatne 

dla osób inwestujących swoje środki w aktywa finansowe.
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zaWiedziony rozWojem rynku Wydaje się 
być sam prezes gpW - ludWik soboleWski. 
poWołując do życia neWconnect, chciał 
WzoroWać się na rynkach takich jak aim 
czy nasdaq. trudno było uWierzyć W to, 
że doczekamy się polskiego apple’a czy 
google’a, jednak można było oczekiWać, 
że pojaWi się kilka spółek, które z małych 
firm staną się potentatami chociażby 
W skali polski.

Już ponad pięć lat minęło od utworzenia polskiego rynku alternatywnego 
– NewConnect. Zarówno inwestorzy, jak i spółki oraz władze giełdy pokładały w nim 
duże nadzieje. Miał on być trampoliną dla rozwoju małych firm, a dla inwestorów 

źródłem ponadprzeciętnych zysków. Rzeczywistość jest jednak nieco inna...

Newconnect w świetle teorii 
ekonomii w znakomitej więk-
szości przypadków wydaje się 
być rynkiem nieefektywnym. 

Spółki nie mają obowiązku pełnego ra-
portowania swoich wyników i informo-
wania o sytuacji finansowej, płynność 
handlu jest znikoma a zjawisko insider 
tradingu – choć oficjalnie zakazane, jest 
tu widoczne bardziej niż gdziekolwiek. 
Czy istnieje wytłumaczenie sytuacji, 
w której wartość spółki rośnie kilkaset 
procent w ciągu kilku tygodni, bez po-
dania żadnej fundamentalnej informa-
cji, a następnie w równie szybkim tempie 
spada do ceny wyjściowej? Takich przy-
padków w pięcioletniej historii parkie-
tu było wiele. Postaram się opisać kilka 
najbardziej rażących, tak aby pokazać nie 
tylko szanse, ale i zagrożenia wynikające 
z inwestycji na rynku NewConnect.
 
ZWODZENIE INWESTORóW
Istnieje na polskim parkiecie kilka spółek, 
na inwestycji, w które można było stracić 
tyle co, po wpłaceniu pieniędzy do Amber 
Gold. Najbardziej znanym przykładem 
jest z pewnością Petrolinvest. Okazuje się 

jednak, żeby znaleźć prawdziwych rekor-
dzistów trendu spadkowego trzeba zająć 
się segmentem Newconnect. Na pierwszy 
plan wysuwa się spółka Veno. Jak dowia-
dujemy się ze strony emitenta jest to fir-
ma prowadząca inwestycje typu private 
equity, ze szczególnym uwzględnieniem 
venture capital. Veno inwestuje środki 
w sektory takie jak IT, ochrona środowi-
ska, motoryzacja czy handel internetowy. 
Inwestycje dające potencjalnie wysoką 
stopę zwrotu. Trzeba przyznać, że profil 
działalności wydaje się obiecujący. Naj-
bardziej medialnym projektem spółki 
było stworzenie polskiego super - sa-
mochodu, auta produkowanego w ilości 
kilkudziesięciu sztuk rocznie w nowo-
czesnej manufakturze. Polski samochód 
konkurujący z Ferrari czy Lamborghini, 
a przewyższający o klasę Porsche – ta-
kie obietnice składała i składa do dziś 
warszawska firma. Od początku wokół 
projektu powstało wielkie zamieszanie. 
Stworzona została strona http://veno-
watch.blogspot.com, której autorzy dys-
kredytowali działania spółki Veno i ob-
nażali nieprawdziwe informacje przez 
nią podawane. Spór między twórcami 

„venowatch” i Veno S.A. do dziś nie został 
rozstrzygnięty, a sprawa wielokrotnie 
trafiała do Komisji Nadzoru Finansowe-
go. Mimo przeszkód zewnętrznych, wła-
dze spółki kontynuowały rozwój swojego 
flagowego projektu. W 2011 roku dokona-
no, jak się mogło wydawać, przełomu. Do 
zespołu konstruktorów dołączył słynny 
projektant Lee Noble, który aby dodatko-
wo uwiarygodnić projekt objął pakiet ak-
cji w nowo powołanej spółce – Arrinera 
S.A., a samochód o tej samej nazwie miał 
powstać w przeciągu roku. Ostateczny 
projekt już istnieje. Przeciętny znawca 
motoryzacji od razu skojarzy polskie auto 
z Lamborghini Reventon. Teoretycznie 
dobrze jest wzorować się na najlepszych, 
jednakże klienci dóbr luksusowych nie 
lubią kupować namiastki prawdziwie po-
żądanych przedmiotów. Dalsze zarzuty 
dotyczą używania słabej jakości materia-
łów. Warto jednak przyjrzeć się reakcji 
inwestorów na działania spółki. Debiut 
przypadł na luty 2008 roku, a kurs od-
niesienia dla akcji podczas pierwszej sesji 
wyniósł 20 groszy. W ciągu kilku godzin 
akcje wzrosły o kilkaset procent, a poten-
cjalni inwestorzy mogli je nabyć po cenie 

1.46 złotego. Trzeba przyznać, że debiut 
wypadł naprawdę okazale, nawet jak na 
warunki NewConntect. Skoro notowania 
wskazały na 1.46 złotego, to z pewnością 
znalazł się inwestor, który kupił akcje 
właśnie po tej cenie. Przypuśćmy, że ktoś 
mając przeznaczone 1000 zł na inwesty-
cje postanowił zaryzykować i kupić ak-
cje debiutującej spółki, która już zyska-
ła kilkukrotnie na wartości. Odliczając 
koszty transakcyjne inwestor nabył 682 
akcje obiecującej spółki Veno. Niestety, 
kurs już nigdy później nie znalazł się na 
podobnym poziomie. Inwestorzy niecier-
pliwili się nad brakiem wyników. Dodat-
kowo, aby tanim kosztem zdobyć kapitał 
potrzebny do prowadzenia projektów, 
spółka przeprowadziła kolejne emisje ak-
cji. Nieco ponad 3 lata po debiucie spółka 
znalazła się w dołku najniższym z moż-
liwych – jej wycena spadła do 1 grosza. 
W tym momencie przykładowemu inwe-
storowi z zainwestowanego 1000 zł zosta-
ły 682 groszy! Oznacza to stratę w wyso-
kości przekraczającej 99%. Prezesi spółki 
Veno wpadli jednak na pomysł jak oży-
wić handel akcjami ich spółki (w danym 
okresie obroty często nie przekraczały 
kilku złotych dziennie). Pomysłem oka-
zał się reverse split akcji. Reverse split 
to operacja polegająca na scaleniu danej 
liczby akcji w celu zwiększenia wartości 
nominalnej papieru wartościowego np. 
w celu podniesienia płynności waloru. 
W ten sposób inwestorzy dowiedzieli 
się, że za 155 starych akcji dostaną jedną 
nową.  Jako, że 682 / 155 = 4,4 to rze-
czonemu inwestorowi przydzielone zo-
stały 4 akcje. Teoretycznie, realnie nadal 
posiadałby tyle samo, jednak bariera 1 gr 
powstrzymywała dalsze spadki. Po sca-
leniu kurs wyniósł 1.76 złotego. I zaczął 
- jak można przypuszczać - dalej spadać. 
Jeszcze niedawno jedna akcja Veno warta 
była 61 groszy (dane z 26.10.2012 roku). 
Z inwestycji 1000 zł, zostało 2.44 zł. 
Z zachowania kursu akcji tej firmy na-
leży wyciągnąć stanowcze wnioski. Nie 
należy inwestować w spółki o wątpliwej 
reputacji, nie mających „dobrej prasy”. 
Tym bardziej, jeśli tak jak Veno zdarza 
im się spóźniać z przekazywaniem rapor-
tów, finalizacja projektów jest wielokrot-
nie przekładana, a kapitał jest nieustan-
nie rozwadniany przez kolejne emisje,                                                            
które nie przynoszą efektów.

PAKIET AKCJI ZA mILCZENIE
Inną spółką posiadającą interesującą 
historię jest Cerabud, który w pewnym 
okresie od szczytu swoich notowań spadł 
o 98% - do ceny 1 grosza. Firma zajmu-
jąca się produkcją ceramicznych elemen-
tów budowlanych z regionu łódzkiego. 
Spółka debiutowała po cenie 12 groszy, 
w krótkim czasie rosnąc do poziomu 
50 groszy. Wydaje się, że biznes prowa-

dzony przez Cerabud  nie powinien być 
obarczony dużym ryzykiem. Przez okres 
notowań spółki na rynku branża budow-
lana była stabilna (oprócz problemów 
spółek budowlanych prowadzących inwe-
stycje związanych z Euro 2012). Mimo to 
Cerabud systematycznie tracił na warto-
ści. Jak się okazało nie bez powodu. Do 
historii polskiego rynku przejdzie komu-
nikat wysłany przez oficjalny kanał infor-
macyjny ESPI o treści:
„Cerabud to spółka, która oszukuje pra-
cowników i akcjonariuszy. (…) Wg mojej 
wiedzy na dzień dzisiejszy cały majątek 
spółki został rozkradziony (…) Obiecano 
mi, że za milczenie dostanę pakiet akcji, 
ale już nawet w to nie wierzę, dlatego zde-
cydowałem się na niniejszą publikację.”. 
Prezes spółki twierdzi, że ktoś włamał się 
na jego konto, a sprawa trafiła do KNFu. 
Niesmak jednak pozostał.

JAK ZNALEźć PEREŁKĘ?
Na rynku Newconnect ciężko jest znaleźć 
spółki znajdujące się w trendzie wzrosto-
wym. Większość z kilkuset wykresów, 
które przejrzałem przygotowując się do 
opisu polskiego odpowiednika AIM (Al-
ternative Investment Market w Londy-
nie), wskazywało na trend spadkowy. 
(Z ponad 400 notowanych spółek 84% 
znajduje się poniżej ceny debiutu!) Mimo 
wszystko, udało się znaleźć walory, które 
dały zarobić inwestorom na przestrzeni 
ostatnich miesięcy. Jedną z najlepszych 
spółek na rynku jest PGS Software S.A. 
Jest to firma informatyczna świadcząca 
usługi programistyczne i outsourcingo-
we. I, co warte podkreślenia, nie tylko 
w skali krajowej. W dniu debiutu akcje 
wzrosły o 66% (z 0.35 zł do 0.58 zł). Inwe-
storzy chętnie kupowali udziały w spół-
ce, która jeszcze w roku poprzedzającym 
rynkowy debiut wypracowała solidny 

zysk (na Newconnect to rzadkość). Nie-
stety szybko po debiucie osoby, które na-
były akcje w ofercie pierwotnej zaczęły 
realizować zysk i kurs spadł do poziomu 
20 groszy. Ci, którzy nie panikowali i wie-
rzyli w PGS Software, z pewnością nie ża-
łują. W chwili obecnej kurs wynosi około 
2.40 zł, co oznacza fantastyczny wzrost  
w wysokości około 1200% od dołka. Wia-
ra inwestorów w przedsiębiorstwo wydaje 
się być uzasadniona. Spółka systematycz-
nie poprawia swoje wyniki i nieustannie 
rozwija się zwiększając portfolio klien-
tów. Działa w pro - rozwojowym sekto-
rze informatycznym a dodatkowo łączy 
to z prężnie rozwijającym się w Polsce 
outsourcingiem. Mało? PGS Software, 
aby być bardziej przejrzyste, zamieszcza 
w swoich raportach informacje, których 
nie narzuca giełda. Co więcej, Puls Biz-
nesu wyróżnił spółkę w „Akcji Inwestor” 
jako jedną z dziesięciu, które prowadzą 
aktywny dialog z inwestorami indywidu-
alnymi. Łatwo zauważyć, że wrocławska 
spółka jest emitentem, o jakim bez wąt-
pienia marzył prezes GPW Ludwik Sobo-
lewski powołując do życia Newconnect. 
Przedsiębiorstwo jest innowacyjne, dzia-
ła w nowoczesnej branży i nie spoczywa 
na laurach. PGS Software pozyskał pie-
niądze z rynku nie po to, aby jego akcjo-
nariusze wzbogacili się tylko po to, aby 
firma mogła się dalej prężnie rozwijać. 
Szkoda, że na ponad czterystu emitentów 
trudno jest znaleźć choćby kilku, którzy 
prowadzą biznes i relacje z inwestorami 
w podobny sposób.

TAJEmNICZY RYNEK 
NEWCONNECT
Przybliżyłem historie jedynie trzech 
spółek, które w jakiś sposób wyróżnia-
ją się spośród innych. Jednak Newcon-
nect skrywa jeszcze wiele tajemnic           

tajemnice i pułapki rynku 
neWconnect
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i to niestety dosłownie. Wymogi infor-
macyjne spółek są po prostu zbyt niskie. 
Raporty nie są szczegółowe, a w prasie, 
nawet tej branżowej, pojawia się nie-
wielka ilość artykułów poświęconych 
emitentom z NC. Kolejnym problemem 
jest niska kapitalizacja spółek, zniko-
ma ilość inwestorów instytucjonalnych 
i brak stabilnego akcjonariatu. Czym 
skutkuje brak informacji i dużych akcjo-
nariuszy? Ogromnym ry-
zykiem. Inwestor 
indywidualny 
chcący inwe-
stować swoje 
środki w spółki, 
nie ma dostępu do re-
komendacji domów ma-
klerskich ani do pełnych 
sprawozdań finansowych (co 
przydałoby się graczom sto-
sującym analizę fundamental-
ną). Akcje zmieniają nieustannie 
właścicieli, przez co kursy notowań 
ulegają dużym wahaniom. W takich wa-
runkach inwestor może przeprowadzić 
swój własny audyt spółki lub po prostu                                                                              
kierować się intuicją.

PLAN NAPRAWCZY
Zawiedziony rozwojem rynku wydaje 
się być sam Prezes GPW - Ludwik Sobo-
lewski. Powołując do życia Newconnect, 
chciał wzorować się na rynkach takich 
jak AIM czy Nasdaq. Trudno było uwie-
rzyć w to, że doczekamy się Polskiego 
Apple’a czy Google’a, jednak można było 
oczekiwać, że pojawi się kilka spółek, 
które z małych firm staną się potenta-
tami chociażby w skali Polski. Tak się 
jednak nie stało. Na Rynek Główny prze-
szła zaledwie garstka spółek. Najbar-
dziej znane to Eko Eksport, M.W. Trade 
czy Quercus TFI. Zdecydowanie więcej 
emitentów zadowoliło się obecnością na 
NC i trudno nie odnieść wrażenia, że 
pieniądze z emisji akcji wcale nie zosta-
ły wykorzystane do rozwoju biznesu. Co 
więcej, na giełdzie funkcjonuje kilka-
naście spółek jawnie łamiących przepi-
sy i zwlekających z podaniem raportów 
rocznych. W odpowiedzi GPW zawiesiła 
ich notowania do momentu przekazania 
raportów. Fakt, że GPW poważnie zabra-
ła się za porządki na Newconnect poka-
zują także inne działania.
Regulator parkietu chcąc poprawić re-
putację rynku wprowadził dwa nowe 
segmenty spółek – High Liquidity Risk 
(NC HLR) oraz Super  High Liquidity 
Risk (NC S-HLR). Warunkami trafienia 
do tych segmentów jest m.in. kapitaliza-
cja w wolnym obrocie nie przekraczająca 
1 mln zł, niska zmienność kursu i jego 
wartość poniżej 10 gr liczone według 
średniej kwartalnej. Jak sama nazwa 
wskazuje segmenty mają wskazać na po-

tencjalne ryzyko inwestycji w wybrane 
spółki. Oznaczenie NC HLR lub NC SHLR 
otrzymały 123 spółki. Na całym rynku 
występuje 408 emitentów. Wynika z tego, 
że ponad 1/4 spółek notowanych na par-
kiecie, praktycznie nie nadaje się by w nie 
inwestować. Bez odpowiedzi pozostawię 
pytanie czy to dużo.

JAK INWESTOWAć?
Podczas inwestowania na rynku Newcon-
nect i analizowania spółek do niego nale-
żących, nasunęło mi się kilka wniosków. 
Sugestie te mogą przydać się potencjal-
nym inwestorom, którzy mimo wszystko, 
chcieliby ulokować swoje środki na NC. 
Scenariusz debiutu i późniejszego zacho-
wania kursu akcji działa według pewne-

go, bardzo często powtarzanego sche-
matu. Zdecydowana większość spółek 
emituje swoje walory w ofercie prywat-
nej, oznacza to, że uzyskanie akcji w IPO 
jest praktycznie niemożliwe. W dniu de-
biutu papiery może kupić reszta inwesto-
rów, co powoduje ogromny popyt właśnie 
podczas pierwszej sesji. Spółki zyskują 
wtedy na wartości często kilkadziesiąt, 

a nawet kilkaset procent. Nieste-
ty w większości przypadków 
jest to przysłowiowy początek 
końca i po zakończeniu pierw-
szego dnia notowań papiery 

systematycznie tracą na warto-
ści. Dobre spółki od złych odróżnia 

dopiero to, czy po korekcie de-
biutu ich dalej rosną (PGS So-

ftware), czy spadają coraz 
niżej (Veno, Cerabud). 

Jaka jest zatem rada, 
jak inwestować na 

rynku NC? Po-
winno się wy-
bierać spółki 

o dobrej repu-
tacji, poważnie traktu-

jących swoich akcjonariuszy. 
Przede wszystkim jednak, inwesto-

wać w spółki, które posiadają historię 
swojej działalności i notowań na rynku. 
Dopiero po obserwacji notowań przez 
okres co najmniej kilku miesięcy moż-
na ocenić trend i podejmować pierwsze                                                                                    
decyzje inwestycyjne.

Mateusz Adamkiewicz
mat.adamkiewicz@gmail.com

Recenzent:
Rafał Wolski

T rudno nie zgodzić się z autorem tekstu, że rynek NewConnect to 
rynek niebezpieczny i obfitujący w pułapki. Szczególnie mogą na nim 
ucierpieć inwestorzy niedoświadczeni, żądni szybkiego i łatwego zysku. 
Rozczarowanie założycieli tego parkietu wydaje się całkiem uzasadnione. 

Platforma która miała być trampoliną „na salony”, poczekalnią dla nowych i prężnie 
rozwijających się spółek, okazała się kanałem rozpowszechniania nieuczciwych 
i niemoralnych zachowań biznesowych. Warto się jednak zastanowić, czy rynek 
ten nie jest mimo wszystko rynkiem potrzebnym.  Pozytywne przypadki, choć 
odosobnione, pokazują jaką drogą mogą podążać spółki młode, z ograniczonym 
dostępem do kapitału. Wydaje się, że parkiet ten spełnia rolę, jaką mu wyznaczono, 
choć spełnia ją tylko w nielicznych wypadkach. Inna rzecz, że przywołany przykład 
Amber Gold wydaje się tu bardzo na miejscu. Tak jak parabanki, tak i NewConnect 
daje inwestorom wybór. Angażując się na tym rynku doświadczony inwestor 
z pewnością wie na co się porywa. Zwiększone ryzyko niesie zagrożenie poważnych 
strat, ale i ponadprzeciętnych zysków. Powstaje więc pytanie jak dalece należy dbać 
o bezpieczeństwo inwestorów. Czy nie powinno się dać im szansę poniesienia strat 
w imię wsparcia rozwoju nielicznych, lecz dynamicznych i uczciwych biznesów. 
W moim odczuciu przykład NewConnect rodzi pytanie o jakość ekonomicznej 
edukacji naszego społeczeństwa. Pogoń za łatwym zyskiem, wiara w złote garnce 
na końcu tęczy nie powinny stawać na przeszkodzie wolnych wyborów świadomych 
i wyedukowanych graczy giełdowych.

dr Rafał Wolski
Katedra Ekonomii Przemysłu i Rynku Kapitałowego Uniwersytetu Łódzkiego

Zadania na poszczególnych etapach 
konkursu przygotowane są przez 
ekspertów z działu Doradztwa 
Transakcyjnego i Doradztwa              

Podatkowego. Uczestnicy mają niepowta-
rzalną okazję by skonfrontować swoją wiedzę 
zdobytą na uczelni z rynkową praktyką, często 
w oparciu o prawdziwe przypadki analizowa-
ne przez profesjonalistów z branży. 

EY Financial Challenger
Ze względu na zakres tematyczny konkurs 
skierowany jest głównie do studentów III, 
IV oraz V roku kierunków o profilu ekono-
micznym, zainteresowanych finansami 
przedsiębiorstw, doradztwem transakcyj-
nym i wyceną. Kilkuosobowe drużyny stają 
przed możliwością przeprowadzenia trans-
akcji kupna lub sprzedaży spółki. Podczas 
studium przypadku studenci wykonują 
wycenę metodą mnożnikową oraz DCF 
danej spółki, przygotowują due diligence 
i stosują wykryte korekty do wyceny. Oprócz 
tego uczestnicy mają za zadanie przygoto-
wać rekomendację dla klientów z zakresu 
przygotowanych analiz oraz znaleźć opty-
malne rozwiązania rzeczywistych proble-
mów. Podczas ostatniego etapu konkur-
su finaliści negocjują cenę zakupu akcji 
z właścicielem przejmowanej spółki oraz 
udzielają odpowiedzi na pytania ze strony 
ekspertów Ernst & Young oraz przedsta-
wicieli funduszy Private Equity. Atmosfera 
towarzysząca wykonywanym zadaniom, 
przypomina rzeczywiste warunki pracy 
specjalistów z firmy, co stanowi nie lada 
wyzwanie dla studentów, jednocześnie dając 
im przedsmak pracy w branży transakcyjnej.                                        
EY Financial Challenger to nie tylko możli-
wości zdobycia unikalnego doświadczenia, 
ale również atrakcyjne nagrody. Za zajęcie 
I miejsca uczestnicy otrzymują aż 30 ooo zł, 

płatne praktyki w Dziale Doradztwa 
Transakcyjnego Ernst & Young, vouchery                                                                              
o wartości 2 500 zł na wybrane szkolenie 
z ofert Ernst & Young Academy of Business. 
Zdobywcy II miejsca otrzymują 10 000 zł 
oraz czytniki Amazon Kindle, natomiast 
nagrodami za zajęcie III miejsca są iPody          
Touch i profesjonalne kalkulatory finansowe. 

EYe on Tax
To świetna okazja by dokładnie przyjrzeć się 
pracy profesjonalnych doradców podatko-
wych. Konkurs skierowany jest do studen-
tów III, IV i V roku, którzy płynnie poruszają 
się wśród przepisów podatkowych. Przed 
3 lub 4 - osobowymi grupami uczestników 
stoi zadanie rozwiązania kazusu prawnego 
dotyczącego polskiego i międzynarodowe-
go prawa podatkowego. Istnieje również 
możliwość zdobycia dodatkowych punktów, 
jeśli zawodnicy udadzą się do najbliższego 
sądu administracyjnego i przygotują spra-
wozdanie z rozprawy w sprawie podatkowej. 
W drugim etapie drużyny spotykają się na 
wybranych uczelniach w całej Polsce gdzie 
rozwiązują kwestie podatkowe, z którymi 
borykają się przedsiębiorcy. Podczas ostat-
niego etapu finaliści spotykają się na rozpra-
wie sądowej, gdzie w rolę arbitrów wcielają 
się eksperci z działu Doradztwa Podatkowe-
go Ernst & Young oraz zaproszeni goście. 
Zwycięzcy konkursu otrzymują 24 000 zł, 
płatne praktyki w dziale Doradztwa Podat-
kowego Ernst & Young, system informacji 
prawnej Legalis, nagrody książkowe oraz 
vouchery o wartości 2 000 zł na wybrany 
kurs z oferty Ernst & Young Academy of 
Business. Zdobywcy II miejsca otrzymu-
ją iPady 2, vouchery na kwotę 2 000 zł na 
przelot liniami LOT do wybranych miast 
europejskich, vouchery na szkolenia z oferty                                                                      
Ernst & Young Academy of Business. 

JEżELI NADAL mASZ WĄTPLIWOśCI
Udział w konkursach, oprócz możliwo-
ści zweryfikowania wiedzy, daje również              
szansę, aby przekonać się jak wygląda praca 
w jednej z najlepszych firm doradczych na 
świecie. To niepowtarzalna okazja, aby 
przyjrzeć się pracy ekspertów i poczuć się 
częścią zespołu Ernst & Young. A sama 
wygrana? Oczywiście poza wartością finan-
sową, to przede wszystkim niepowtarzalne 
doświadczenie i szansa na dalszy rozwój. 
Płatne praktyki mogą okazać się też wstę-
pem do kariery i początkiem pracy w Ernst 
& Young, najlepszego pracodawcy według                     
Universum i AIESEC. 
Ponadto udział w konkursach EYe on Tax 
i EY Financial Challenger to wyjątkowa 
okazja, aby sprawdzić posiadane kompe-
tencje miękkie, takie jak komunikatyw-
ność, praca zespołowa, elastyczność czy 
kreatywność, które jak dowodzą bada-
nia, są najważniejszym kryterium ocenia-
nym przez pracodawców u absolwentów 
uczelni wyższych. Uzupełnienie zdobytej 
wiedzy teoretycznej o dodatkowe umiejęt-
ności miękkie może stanowić ważny atut 
podczas procesu rekrutacyjnego. Zgłosze-
nia do konkursów należy składać do                                                             
19 listopada i pamiętajcie o tym, że można 
zyskać naprawdę sporo!

Więcej informacji na stronie internetowej:
www.ey.com.pl/EYe_on_Tax 
www.ey.com.pl/Challenger

Martyna Filipczyk
martyna.filipczyk@skninwestor.com

zrób pierWszy krok W stronę 
sWojej kariery z ernst & young

Studiujesz na kierunku o profilu ekonomicznym, finansowym lub prawnym? 
Chciałbyś sprawdzić swoje umiejętności i wykorzystać wiedzę teoretyczną zdobytą 
podczas studiów? Jeżeli tak, to konkursy EYe on Tax i EY Financial Challenger są 

właśnie dla Ciebie.
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As we all know stock exchange is a huge mystery for the outsiders. But it is 
more complicated when we trade in a intraday period of time.  How does selling 
and buying stocks look like? How does life of a trader look like? Or what is the 
formula to succeed? These are the most frequently asked questions. That is why; 
this article provides you with necessary information about everyday life, work 

and duties of a day trader.

cluded in one family – such as, for example: 
Municiple, ING or Nuveen. An interesting 
aspect of such big stock families is that, for 
example, 29 stocks are increasing during 
a market session, but one is decreasing -           
a great example of such situation is the ING 
family, where IGA -  ING Global Advantage 
and Premium Opportunity Fund often act 
differently than the rest of its family, but 
this is not a rule. This is a very important 
aspect, because it proves that every stock 
lives a life of its own. 

HOW THE PAWN mAY 
BECOmE THE KING
What is the secret to success? In a lot of 
books you can encounter the following 
piece of advice: “You need to find your Holy 
Grail.” I do not think that the Holy Grail 
exists in day trading, but maybe I have not 
found it yet. One thing is sure – to achieve 
a success you need to gain experience and 
knowledge. It is not necessary to read thou-
sands of books and articles, you just need to 
feel the stock – how it acts, what its behav-
iours and humours are. In order to gain this 
knowledge, all of day traders are equipped 
with a couple of tools, such as a times & 
sales window and the stock window. 
The stock window shows the names of dif-
ferent gates such as: ARCA, ARCA PO+, 
BATS or EDGIX. When a day trader sends 
an order, it is directly routed to a certain 
gate. When another day trader wants to get 
the stocks for the same price, the transac-
tion is made. The only condition is the size 

of the transaction (the number of stocks, 
which are designated for buying or selling 
at a certain price). If one wants to sell 300 
stocks for 10.1$ and the other trader wants 
to buy 200 stocks for the same price, the 
level of 10.1$ will not disappear because the 
first day trader is willing to sell 100 stocks 
more. But if there is a trader who wants to 
buy 100 stocks more for 10.1$ then the level 
of 10.1$ will disappear and the price of the 
stock may change. 
The times & sales window presents the time 
at which transaction was made, its size, 
price and the gate through which the most 
transactions were executed. According to 
the times & sales window, day traders make 
decision in which direction the stock will 
move and through which gate to display 
their transactions. If the majority of pur-
chases on a certain stock are made through 
Arca PO+  then to sell or buy it is necessary 
to use this gate to get the stock as quickly     
as possible.

TOOLS POSSESSED 
BY THE PLAYER
Every day trader has from 2 to even 10 
screens to monitor, optionally, one or more 
of them display the stock windows, times & 
sales windows and diagrams for different 
stocks. Also among the screens, ablotter 
may be found where current transactions 
are noted and a window where all of the 
pending and script orders are displayed. 
The last attributes are the portfolio of 
stocks and the diagrams of these stocks, 
which in my opinion are the most impor-
tant aspects of day trading. Every day 
trader should trade as much stocks as pos-
sible to check their  identity and behaviour. 
What is more, if you have a variety of stocks 
which you can monitor, automatically you 
have more opportunities to make a profit-
able transaction.
What is the most important aspect of day 
trading? The answer is very simple: emo-
tions. After a short conversation with very 
experienced day trader, I know that the 
most helpful area of knowledge is psycholo-
gy. The man told me that, if he could change 
his educational path, he would rather have 
chosen psychology than finance. Day trad-
ing is about mental functions and behav-
iours of all of the people taking part 
in this trade.  What you read in 
all the books on the subject of 
stock markets is all true – the 
worst three feelings which you 
may experience are greed, 
fear and greed. 
I think that a lot of day 
traders have forgotten 
about other feelings that 
have a dif ferent im-
pact on trading, and 
yet are still connected 
with these two  men-
tioned above. Those 
are: anger, depression, 
boredom and uncer-
tainty. When I started 
day trading, my friend 

told me that I should not trade when I have 
emotional problems, because it destroys 
everything. Now I am sure that his advice 
was very reliable. When I have a so - called 
bad day, I am unable to concentrate on 
trading, because I am still thinking about 
other things. The same situation occurs 
in everyday life, if you are nervous or sad, 
other people can notice it and may use it 
against you.  Boredom may be considered 
a feeling which is not harmful, but in fact it 
does most damage, because, as I have men-
tioned before, playing on the stock market 
is strongly connected with passion. When 
you lose your interest and commitment to 
trading, you lose your money. Of course, 
I could not forget about uncertainty. One 
may say that you have to analyze every-
thing and make a confident decision, on 
the other hand, another may say that the 
first idea is the best. They both are right to 
some extent. I think that every decision is 
correct when it is based on your strategy, 
you cannot be undecided where there is an 
occasion to make a transaction. 
How to overcome emotional problems in 
day trading? I do not want pretend to be           
a psychologist and I know that it is so easy 
to say that taking a short walk after an un-
successful trade will be the best medicine, 

but I am sure that leaving your prob-
lems and emotions outside the door is 

the only way to achieve success. How 
an individual will get rid of those 
emotions is a very good question 
for everyone to consider. However, 
the answer is always different. The 

only advice is that trading without 
an emotional baggage can bring you 

a fortune, but when you lose your cold 
reason, you lose footing and your money.

When speaking about emotions I could 
not forget about natural instincts. It is not 
a secret that the majority of day traders 
are men and I think that the gender has                
also a great influence on the style and strat-
egy. When you make a correct and profit-
able trade you feel like a bear, which have 

just won a fight for a mate with a competi-
tor. The level of testosterone increases im-
mediately and you just want more. It is 
obvious that the winner will find another 
rival very fast, but while making an unfor-
tunate trade the level of your testosterone 
decreases and you need to rest and recover. 
It may be obvious that the one with greater 
testosterone will win another trade and 
several more, but when the level of testos-
terone will become too high, one may be-
come overconfident and expose all of the 
trades for a stupid risk.  The next threat, 
which day trader should be aware of is their 
body and natural instincts.

CHECKmATE?
Day trading was once a domain of the floor 
trader, but now it is a fair game for all the 
speculators: availability of information, 
high -  power computers and huge swings 
of intraday price of the stocks has attracted 
a lot of people worldwide and prompted 
them to start their adventure in this field. 
However, you may be sure of one thing – 
the powerful machine of the market, which 
is driven by minds of so many people, can 
be very dangerous yet at the same time very 
profitable. To achieve success and to mas-
ter the art of day trading, one must have 
iron discipline, the patience of a saint, the 
precision of a surgeon, the instinct of a fox 
and be cold as a rock. Also a little bit of luck 
might be very helpful.
 On the one hand, a day trader is not worry-
ing about gaps at the beginning of the ses-
sion and overnight information, which can 
cause the market  to go in the opposite di-
rection. On the other hand, this profession 
demands close attention and cuts profits 
short as well as losses.  One thing is sure: 
if you want to catch large price swings, be 
limited only to active markets and have 
your feedbacks immediately, the world                 
of a day trading is made for you. While if 
you like to catch spectacular, large trends, 
you should become an investor.

Dominik Kujawski
dominik.kujawski@hotmail.com

Day trading - this term may have 
quite different meaning for eve-
ry day trader. In many books you 
can find such definitions as: “Be-

ing a day trader means that you have to 
open and close your position during one 
session.” This is a correct definition from 
the technical perspective of a daytraders 
work. But for me it is something differ-
ent, I would compare it to a game in which 
you have your power – the so - called buy-
ing power (the money you can spend on 
your investments) and size,  (the number 
of stocks of one firm you can buy in a single 
transaction). In this game as in the whole 
business, the most important rule is to pro-
tect your investments – but how to protect 
them, if you wish to earn more and more?
How to start the game of day trading? It’s 
really simple: you just have to trade, trade 
and trade, as much as possible. You do not 
need to have diplomas, training or special 
courses. It is said that a true day trader 
never ends their job, so the markets must 
be your obsession and passion at the same 
time. What is really interesting is that day 
traders use a specific language, which can 
be unclear for some people from outside. 
You may hear such terms as: EMO, DCA, 
UTL, UTF or ABX. 

LET THESE PAWNS BE mOvED
Those are the symbols of firms and corpo-
rations. Here  we can see a lot of different 
families, which means that there are five 

or even 30 companies in-

the game of day trading
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W lipcu 2010 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i NYSE Euronext 
zawarły umowę o strategicznej, długofalowej współpracy, która zakłada między 
innymi wprowadzenie na GPW Uniwersalnej Platformy Obrotu, która ma zastąpić 

dotychczasowy system WARSET.

zawierają setki, czy nawet tysiące trans-
akcji na walorach największych spółek 
lub kontraktach terminowych zarabia-
jąc krocie na minimalnych ruchach cen. 
Mniejsi inwestorzy także zyskają na wpro-
wadzanych zmianach. UTP wprowadzi 
ze sobą między innymi nowe typy zleceń,                                                                        
wykorzystywane na NYSE.
Poza zwiększoną wydajnością i szybkością 
nowy system transakcyjny umożliwi noto-
wania instrumentów na nowych rynkach, 
dedykowanych określonym segmentom 
(np. warranty i produkty strukturyzowa-
ne). W nowym systemie będą notowane 
wszystkie instrumenty z Rynku Głównego 
i NewConnect. Z rynku Catalyst, w syste-
mie UTP, będą notowane te instrumenty 
dłużne, które są obecnie notowane w sys-
temie Warset, czyli notowane w segmen-
tach GPW - RR i ASO - RR. Notowane 
na platformie BondSpot, czyli w seg-
mentach BS - RR i BS - ASO pozostaną                                                        
na obecnej platformie.

damie i Brukseli. Uniwersalna Platforma 
Obrotu ma być szybsza, bardziej wydajna 
i ma umożliwiać wysyłanie znacznie więk-
szej liczby zleceń niż było to możliwe do 
tej pory. Wykorzystanie znanej na świecie 
platformy w połączeniu z nowoczesnymi 
możliwościami daje GPW szansę na ścią-
gnięcie na parkiet dużej rzeszy inwesto-
rów, którzy ze względów technologicznych 
omijali nasz rynek. Są to przede wszyst-
kim instytucje wykorzystujące automa-
tyczne systemy do zawierania transakcji 
w handlu o wysokiej częstotliwości (HFT 
– high - frequency trading). Wykorzystu-
ją one skomplikowane algorytmy, które 
błyskawicznie reagują na zmieniające się 
warunki rynkowe. W odróżnieniu od in-
westorów indywidualnych, funduszy in-
westycyjnych czy emerytalnych strategia 
ich działania nie przewiduje budowania 
długoterminowego portfela akcji. Automa-
ty te przeważnie zaczynają i kończą dzień 
z pustym portfelem, lecz w jego przeciągu 

Następca działającego od 2000 
roku systemu pozwoli na zwięk-
szenie liczby zleceń składanych 
przez inwestorów z 328 aż do 

20 000 zleceń na sekundę, co daje wynik 
o ponad 60 razy większy niż dotychczas. Co 
więcej, według GPW w razie potrzeby licz-
ba ta może zostać zwiększona.  Zmiana ta 
w połączeniu ze znanym na całym świecie 
systemem może przyczynić się do poprawy 
jakości handlu na GPW, jak i ściągnięciu 
nowych inwestorów. Konsekwencją tego 
będzie z całą pewnością wzrost obrotów 
i płynności na poszczególnych instrumen-
tach, a także bardzo prawdopodobny spa-
dek kosztów zawierania transakcji.
Uniwersalna Platforma Obrotu (UTP – 
Universal Trading Platform) została stwo-
rzona przez NYSE Technologies. UTP jest 
systemem znanym i wykorzystywanym 
przez szerokie grono inwestorów na całym 
świecie. Korzystają z niego giełdy w No-
wym Jorku, Paryżu, Lizbonie, Amster-

NOWE TYPY ZLECEŃ W UTP

PEG 
Zlecenie PEG jest nową możliwością, którą otrzymają inwestorzy. PEG jest zleceniem z limitem powiązanym z kursem refe-
rencyjnym. W przypadku tego zlecenia kursem referencyjnym będzie limit najlepszego zlecenia po tej samej stronie arkusza. 
Innymi słowy, zlecenie PEG jest zleceniem, w którym kurs akcji modyfikowany jest automatycznie w ramach określonych przez 
inwestora widełek w taki sposób, aby zlecenie oczekiwało zawsze za zleceniami na pierwszej pozycji i po tym samym kursie co 
one. Zlecenia PEG są specjalnie oznaczone w arkuszu (są odróżniane od pozostałych typów zleceń). Spójrzmy, jak działa takie 
zlecenie na poniższym przykładzie.

Inwestor składa zlecenie kupna 1000 akcji typu 
PEG, w którym określa widełki na następującym 
poziomie: górne 51,00 zł i dolne 49,00 zł. W tym 
przypadku zlecenia kupna 1600 i 200 akcji po 
cenie 50,00 zł określają nam kurs referencyj-
ny (są najlepszymi zleceniami oczekującymi po 
stronie kupna w arkuszu), który wynosi 50,00 zł. 
Ponieważ „mieści” się on w ustalonych przez nas 
widełkach, nasze zlecenie zostanie umieszczone 
w arkuszu tuż za nimi i otrzyma kurs tych zleceń. 

Załóżmy, że do arkusza wpłynie kolejne zle-
cenie kupna 100 akcji po 50,50 zł. Wówczas 
zostanie ustanowiony kolejny kurs referen-
cyjny dla naszego zlecenia PEG. Jego kurs 
będzie mieścił się w ustanowionych wideł-
kach, więc zlecenie PEG pojawi się tuż za nim                  
z ceną 50,50 zł. 

Zakładając, że do arkusza wpłynie nowe zlecenie 
sprzedaży 500 akcji po 50,50 zł, zlecenie kupna 
100 sztuk akcji po 50,50 zł zostanie zrealizowane 
w całości, a nasze zlecenie PEG tylko w części 400 
sztuk po cenie 50,50 zł. Niezrealizowana jego część 
600 sztuk zostanie zmodyfikowana automatycznie 
w taki sposób, aby w ramach wcześniej ustalonych 
widełek pojawiło się tuż za najlepszym zleceniem 
w arkuszu i miało taki sam limit ceny.  

PKC (mARKET ORDER) 
Do tej pory, aby kupić lub sprzedać akcję za pomocą zlecenia PKC transakcja musiała być zrealizowana natychmiast w cało-
ści.  W nowym systemie takie zlecenie będzie mogło być zrealizowane w częściach, a co więcej przyjęte przez system nawet 
wtedy, gdy po drugiej stronie nie ma wystarczającego wolumenu do realizacji całego zlecenia. Niezrealizowana jego część nie 
spowoduje zawieszenia notowań instrumentu, lecz będzie dalej oczekiwać w arkuszu jako zlecenie PKC. W przypadku, gdy 
zlecenie PKC doprowadzi do uruchomienia statycznych ograniczeń wahań kursu jego niezrealizowana część pozostaje w ar-
kuszu jako PKC. W przypadku gdy zlecenie PKC doprowadza do uruchomienia dynamicznych ograniczeń wahań kursu, jego 
niezrealizowana część może pozostać w arkuszu jako PKC, zostać odrzucona automatycznie bez zawieszenia instrumentu 
bądź też odrzucona z zawieszeniem instrumentu. Zlecenie może być zrealizowane w wielu transakcjach po różnych cenach.

Tabela 1. 

Wolumen kupna kurs kupna kurs sprzedaży Wolumen sprzedaży

1 600 50,00 53,00 450

200 50,00 54,00 1 000

3 000 48,00 54,50 2 350

500 47,50 55,00 500

Źródło: Opracowanie własne autora

Tabela 2. 

Wolumen kupna kurs kupna kurs sprzedaży Wolumen sprzedaży

1 600 50,00 53,00 450

200 50,00 54,00 1 000

1 000 peG 50,00 54,50 2 350

3 000 48,00 55,00 500

500 47,50

Źródło: Opracowanie własne autora

Tabela 4. 

Wolumen kupna kurs kupna kurs sprzedaży Wolumen sprzedaży

1 600 50,00 53,00 450

200 50,00 54,00 1 000

1 000 peG 50,00 54,50 2 350

3 000 48,00 55,00 500

500 47,50

Źródło: Opracowanie własne autora

Tabela 3. 

Wolumen kupna kurs kupna kurs sprzedaży Wolumen sprzedaży

1 600 50,00 53,00 450

200 50,00 54,00 1 000

600 peG 50,00 54,50 2 350

3 000 48,00 55,00 500

500 47,50

500 47,50

Źródło: Opracowanie własne autora

noWy system transakcyjny na giełdzie 
papieróW WartościoWych
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WNF – ZLECENIE WAżNE NA NAJBLIżSZY FIxING
Zlecenia z ważnością WNF są przyjmowane do systemu w trakcie każdej fazy sesji, ale 
są aktywne tylko na najbliższym fixingu (otwarciu, zamknięciu, lub podczas równo-
ważenia). Niezrealizowana część zlecenia jest usuwana natychmiast po zakończeniu 
fixingu. Wszystkie zlecenia WNF są automatycznie anulowane po zakończeniu sesji.

WNZ – WAżNE NA ZAmKNIĘCIE
Zlecenia z ważnością WNZ są przyjmowane w trakcie każdej fazy sesji, ale 
biorą udział tylko w najbliższym fixingu na zamknięcie notowań. Niezre-
alizowana część zlecenia jest usuwana natychmiast po zakończeniu fixin-
gu na zamknięcie. Wszystkie zlecenia WNZ są automatycznie anulowane                             
po zakończeniu sesji.

Program stażowy w firmie z sektora FMCG łączy w sobie wykorzystanie zdobytej 
na studiach wiedzy z praktyką. Podczas mojej pracy w Danone poznałam 
mnóstwo otwartych ludzi, którzy wręcz zarażali entuzjazmem i zapałem. 
Doświadczenie, które zdobyłam w trakcie stażu uważam za bezcenne. Praca przy 
powierzonych mi projektach nauczyła mnie przede wszystkim odpowiedzialności                                                                                                       

i działania w zespole.

a b y  u g r u n t o W a ć  W i e d z ę 
i  zapeWnić mi  podstaWy do 
efektyWnej  pracy,  przeszłam 
serię krótkich, acz treściWych 
szkoleń. poznałam m.in. strukturę 
f irmy,  f loW komunikacyjny , 
o b o W i ą z u j ą c e  p r o c e d u r y 
i procesy, a także pracoWnikóW 
i n n y c h  d z i a ł ó W  o r a z  f i r m 
zeWnętrznych, z którymi na co 
dzień Współpracuję.

Wprowadzenie systemu przez giełdę to tylko jedna strona medalu. Aby zmiana ta przyniosła oczekiwane efekty, wy-
kazać muszą się także biura maklerskie. Będzie to dla nich swego rodzaju test, gdyż musiały przystosować swoje 
wewnętrzne systemy do UTP. Kto zrobi to najlepiej i najszybciej na pewno nie będzie żałował. Dla nas, inwestorów 
ważnym jest, aby w pełni skorzystać z nadchodzących zmian. W tym celu należy zebrać jak największą wiedzę na te-
mat nowych funkcji jakie daje UTP, żeby już w praktyce nie dać się zaskoczyć i nieprzerwanie dążyć do naszego celu, 
czyli maksymalizacji zysku. Czy nowy system transakcyjny da efekt w postaci zielonych strzałek na GPW? Z odpo-
wiedzią na to pytanie będziemy musieli jeszcze poczekać, gdyż uruchomienie UTP – jak było to zakładane pierwotnie                         
– 2 listopada nie dojdzie do skutku. Według zapowiedzi GPW datę uruchomienia poznamy 22 listopada tego roku. 

Współpracę z firmą rozpo-
częłam na ostatnim roku 
studiów, kiedy to pomyśl-
nie przeszłam proces re-

krutacji do zespołu Studenckich Amba-
sadorów Danone. Przez rok wspierałam 
działania employer - brandowe firmy 
na wrocławskich uczelniach oraz na 
Facebooku (Praca@Danone), promując 
bieżące oferty rekrutacyjne, konkursy 
i szkolenia dla studentów. Jednym z ta-
kich projektów były warsztaty ‘Biznes 
w Praktyce’, które utwierdziły mnie 
w przekonaniu, że szczególnie interesu-
jącym mnie zawodowo obszarem bizne-
su jest brand marketing. Rozpoczęłam 
więc praktyki w jednej z wrocławskich 
agencji marketingowych i… czekałam 
na swoją szansę w Danone! Szczęśliwie, 
właściwa oferta pojawiła się niedługo po 
zakończeniu mojej ambasadorskiej ka-
dencji. Po skutecznym przejściu przez 
Assessment Centre (m.in. obszerny, biz-
nesowy case study oraz długa rozmowa 
z brand managerem), dołączyłam do ze-
społu Danone w Warszawie!

PIERWSZE SZLIFY
Trafiam do zespołu marki Danio, a mój 
projekt obejmował wszelkie działania 
marki w digitalu! Szybko przekonałam 
się więc, że promowane przeze mnie 
wcześniej odpowiedzialne zadania oraz 
wynikające z tego wymagania dotyczące 
uczestników Programu Rozwoju Talen-
tów nie były na wyrost. Bardzo przyda-
ło mi się wcześniejsze doświadczenie 
zdobyte w agencji interaktywnej. Aby 
ugruntować wiedzę i zapewnić mi pod-
stawy do efektywnej pracy, przeszłam 
serię krótkich, acz treściwych szkoleń. 
Poznałam m.in. strukturę firmy, f low 
komunikacyjny, obowiązujące procedu-
ry i procesy, a także pracowników innych 
działów oraz firm zewnętrznych, z któ-
rymi na co dzień współpracuję. Otrzy-
małam więc solidne wprowadzenie do 

pracy, ale – zgodnie z zasadą „learning 
by doing” – nikt nie prowadził mnie za 
rękę. W każdej chwili mogłam jednak li-
czyć na pełne wsparcie otwartych i chęt-
nych do dzielenia się wiedzą koleżanek 
i kolegów, także poza swoim teamem!

mAŁY GŁóD 
A WIELKIE OBOWIĄZKI
Do moich podstawowych obowiązków 
należy ścisła współpraca z agencjami 
kreatywnymi i mediowymi, nadzoro-
wanie procesu tworzenia strategii obec-
ności marki w sieci, jej egzekucja i kon-
trola wyników. 
Dodatkowo wspie-
ram również swój 
team w codzien-
nych zadaniach 
związanych z za-
rządzaniem mar-
ką, uczestnicząc 
m.in. w rozwoju 
strategii komu-
nikacji i nowych 
produktów oraz 
planowaniu pro-
mocji i obecności 
marki w mediach. 
Mam też możli-
wość współpracy 
z członkami wielu 
innych zespołów, 
m.in. zakupów, badań i rozwoju produk-
tu oraz badań rynkowych. Dokładnie 
to, na co liczyłam! Codziennie mam też 
okazję stawiać czoła nowym wyzwaniom 
biznesowym oraz poznawać specyfikę 
niezwykle dynamicznej branży  FMCG. 
Nie ma czasu na nudę!  

A PO INTENSYWNEJ PRACY…
… jest również czas integrację w gronie 
pozostałych  stażystów, a latem również 
uczestników Programu Praktyk Letnich. 
Wspólnie bawiliśmy się m.in. w barze 
muzycznym przy warszawskiej plaży 

oraz rywalizowaliśmy z innymi firma-
mi podczas tradycyjnego Dnia Sportu 
branży FMCG. Bierzemy również udział 
w ciekawych i praktycznych szkoleniach 
rozwojowych i możemy korzystać z do-
brze wyposażonej biblioteki, smacznej 
(i dofinansowywanej przez firmę) sto-
łówki, lodówek pełnych pysznych i zdro-
wych produktów oraz cotygodniowych 
rozgrywek sportowych. W tym roku 
uczestniczyliśmy dodatkowo w Finale 
Światowym turnieju Danone Nations 
Cup na Stadionie Narodowym. Mnóstwo 
fantastycznych wspomnień!

CZY POLECAm?
Jeśli jesteś głodny wiedzy i pełen zapału 
do działania, lubisz dynamiczne środo-
wisko pracy i odpowiedzialne zadania 
oraz wiesz, w jakim obszarze biznesu 
chcesz rozwijać swoją karierę – pole-
cam zdecydowanie! Ostatnie miesiące 
to z pewnością najbardziej intensywny 
i inspirujący okres w moim życiu!

Agnieszka Żur
agnieszka.zur@gmail.com

PCR ZASTĘPUJE OBECNE ZLECENIA PCR I PCRO
Zlecenia PCR i PCRO zostaną zastąpione zleceniem PCR. Zlecenia PCR są akceptowane w pre - openingu oraz pod-
czas notowań ciągłych. Jeśli w czasie otwarcia w arkuszu obecne jest przynajmniej jedno zlecenie PCR i jednocze-
śnie brak jakiegokolwiek zlecenia po przeciwnej stronie arkusza, handel na danym instrumencie zostaje zawieszony.                             
Jeśli w czasie składania zlecenia PCR w fazie notowań ciągłych brak jest jakiegokolwiek zlecenia po przeciwnej stronie 
arkusza, zlecenie PCR jest odrzucane. Zlecenia PCR składane w fazie dogrywki są również odrzucane.

WDC - WAżNE DO CZASU
Zlecenia z ważnością WDC pozostają w arkuszu zleceń do czasu 
określonego przez składającego zlecenie. Czas wygaśnięcia od-
nosi się do bieżącego dnia sesyjnego.

NOWE ZASADY DZIAŁANIA WIDEŁEK DYNAmICZNYCH
Głównym celem widełek dynamicznych jest spowolnienie tempa zmian kursu w okresach dużej zmienności cen na 
rynku. Górne i dolne widełki ograniczają przedział kursów, w którym dozwolone jest zawieranie transakcji. Widełki 
są naliczone od wartości kursu odniesienia (np. kursu ostatniej transakcji). Złożenie zlecenia powodującego zawarcie 
transakcji po cenie wykraczającej poza obowiązujące wartości widełek dynamicznych może skutkować (w zależności 
od parametryzacji poszczególnych klas instrumentów):
• automatycznym zawieszeniem standardowym instrumentu oraz odrzuceniem zlecenia,
• automatycznym zawieszeniem standardowym instrumentu oraz przyjęciem zlecenia,
• brakiem zawieszenia oraz odrzuceniem zlecenia. 

Bartłomiej Kuba
bartlomiej.kuba@gmail.com

Wspomnienia z programu rozWoju 
talentóW W danone
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n a j W i ę k s z e  k r a j e  e u r o p y 
zachodniej, W przeciWieństWie 
do państW nadbałtyckich,  nie 
„zaciskały pasa”, ale WproWadziły 
potężne pakiety antykryzysoWe.

TAKTYKA NASZYCH 
ZACHODNICH SĄSIADóW
Dobrym przykładem zastosowania stra-
tegii interwencjonistycznych są Niem-
cy. W kraju, tym podobnie jak w innych 
bogatych państwach OECD, największe 
środki przeznaczono na stabilizację ryn-
ku finansowego. Wprowadzono też wiele 
innych działań mających pobudzić wzrost 
gospodarczy, przeciwdziałać bezrobociu 
i chronić przed skutkami kryzysu najsłab-
sze grupy społeczne. Program antykryzy-
sowy Niemiec w największym stopniu jest 
skierowany na pomoc dla zagrożonych in-
stytucji finansowych. W ramach tego kom-
ponentu antykryzysowego najważniejsze 
znaczenie mają cztery kierunki działań: 
• program inwestycji infrastrukturalnych, 

głównie w oświacie 
i nauce – priory-
tetem mają być re-
monty lub budowa 
instytucji oświato-
wych, akademic-
kich oraz naukowo 
– badawczych. Ma 
to na celu pobudze-
nie koniunktury 
w budownictwie, 
a także wspieranie 

rozwoju kadr na niemieckim rynku pracy. 
Warto dodać, iż program inwestycyjny do-
tyczący remontów dróg czy budynków uży-
teczności publicznej ma podwyższyć ich 
energooszczędność,
•wsparcie dla przedsiębiorstw, mające 
również na celu powstrzymanie wzrostu 
bezrobocia – powołanie nowego funduszu 
poręczającego kredyty inwestycyjne, czy też 
przeznaczenie znacznej sumy na prace ba-
dawcze i rozwojowe inicjowane przez małe 
i średnie przedsiębiorstwa,
• pomoc dla sektora samochodowego – do-
płata za złomowanie samochodów i zakup 
nowego, bardziej ekologicznego, wsparcie 

prac badawczych na nowymi technologia-
mi mającymi zastosowanie w pojazdach 
samochodowych, przeznaczenie znaczą-
cych funduszy na opracowywanie nowych                                                                       
technologii paliwowych,
• ulgi podatkowe – obniżenie najniższej 
stawki podatkowej, zwiększenie kwoty wol-
nej od podatków czy zmniejszenie składki 
obowiązującego ubezpieczenia zdrowotnego.
Łatwo dostrzec, że jest to próba łączenia 
doraźnych celów antykryzysowych ze stra-
tegicznymi, mającymi uczynić niemiec-
ką gospodarkę bardziej konkurencyjną. 
Działania bogatych państw prowadzą do 
modernizacji swoich gospodarek oraz roz-
woju nowych technologii. Coraz bardziej 
widać, że recesja we Francji czy Niemczech 
będzie płytsza i łatwiejsza do opanowania 
niż w biednych krajach Unii Europejskiej, 
które najczęściej nie mają żadnych długofa-
lowych programów rozwoju, nie inwestują                                                                              
w rozwój technologiczny.

CZY KTOś ZAROBI NA KRYZYSIE?
Podsumowując, państwa bogate takie jak 
Niemcy czy Francja dzięki swoim dzia-
łaniom wyjdą z kryzysu jako państwa 
bardziej nowoczesne i konkurencyjne, 
z długofalowymi perspektywami rozwoju 
gospodarczego i społecznego. Kryzys w ta-
kich państwach w porównaniu z biedniej-
szymi krajami jest stosunkowo krótkotrwa-
ły, a jego pośrednim skutkiem było wiele 
inwestycji, których pozytywne skutki dla 
gospodarki mogą być widoczne przez wiele 
kolejnych lat.

Anna Sobieraj
annasobieraj1990@wp.pl

Kryzys to modne w ostatnim czasie 
stwierdzenie opisujące sytuację 
gospodarczą na całym świecie. 
Oczywiste jest analizowanie ne-

gatywnych konsekwencji recesji, ale znacz-
nie trudniej dostrzec, iż paradoksalnie po-
średni skutek kryzysu stanowią inwestycje, 
dokonywane szczególnie w bogatych pań-
stwach. „Korzyści” z obecnej sytuacji przed-
stawię na przykładzie naszego zachodniego 
sąsiada – Niemiec.
 
BIEDNEmU WIATR W OCZY
Światowy kryzys gospodarczy zapoczątko-
wany w 2007 roku doprowadził do zaburzeń 
makroekonomicznych oraz spowolnienia 
rozwoju w wielu krajach. Mimo że obecny 
kryzys finansowy, podobnie jak w latach 

70 - tych, pierwotnie dotknął kraje roz-
winięte, to już dziś wiadomo, że najwięk-
szy ciężar tegoż kryzysu poniosą państwa 
biedne, a nie bogate. Prognozę tę można 
rozpatrzeć na przykładzie krajów naszego 
kontynentu. Największe kraje Europy Za-
chodniej przyjęły aktywną postawę wobec 
kryzysu gospodarczego - prowadzą do mo-
dernizacji swoich gospodarek oraz rozwoju                                                                                         
nowych technologii. 
Największe kraje Europy Zachodniej, 
w przeciwieństwie do państw nadbałtyc-
kich, nie „zaciskały pasa”, ale wprowadziły 
potężne pakiety antykryzysowe. Niemcy 
i Francja przyjęły plany wydania po ok. 
5000 mld euro na działania antykryzysowe. 
Należy zwrócić również uwagę na gigan-
tyczne środki przeznaczone przez Państwa 
Zachodu na walkę z bezrobociem.
 

inWestycje lekarstWem na kryzys 
i szansą na modernizację gospodarki

Kryzys to negatywne zjawisko objawiające się nagłym osłabieniem gospodarki. 
Nieustannie mówi się o jego niszczących skutkach. Jak się jednak okazuje, 
spowolnienie gospodarcze zmusza do zmiany polityki finansowej i gospodarczej, 
w sposób, który nie tylko pozwala przetrwać kryzys, ale także wyjść z niego obronną 

ręką.  Kto więc poniesie koszt kryzysu, a kto na nim zyska?
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społeczna odpoWiedzialność                 
W biznesie

Moda na społeczną odpowiedzialność w biznesie wydaje się być ostatnio zbyt 
często wykorzystywana. Czy przedsiębiorcy faktycznie dążą do tego, by ich firmy na 
etapie budowania strategii, uwzględniały interesy społeczne i ochronę środowiska?        
Mogłoby się wydawać, że tylko nadużywają tej definicji, zapominając jednocześnie 

o istocie CSR. Jak jest w rzeczywistości?

W Wyborach prezydenckich 
W 2008  roku nakłady na 
kampanie szacoWano na 2,5 
- 4 mld. to kilka razy Więcej 
niż pkb polski. kto finansuje 
kampanie? pieniądze pryWatne.

Jaka jest różnica między Kalifornią 
a Titanicem? Kiedy Titanic tonął, 
przynajmniej światła się paliły – 
tak dowcipkował jeden z szefów 

Enronu o fatalnej sytuacji budżetowej 
stanu na skutek kryzysu energetycznego 
w latach 2000 - 2001. Kryzys, który - do-
dajmy - wywołał Enron zarabiając na nim                                      
miliardy dolarów.
Chociaż ostatecznie to Enron podzielił los 
Titanica, rozważania na temat roli przed-
siębiorstw we współczesnej gospodarce 
rynkowej pozostają otwarte. Czy sensem 
ich istnienia jest maksymalizacja zysków 
za wszelką cenę, a więc i ciągły pościg za 
jak najwyższymi wskaźnikami efektywno-
ści po to, by móc skutecznie konkurować             
ze swymi rywalami?
Bez odpowiedzi zostaje tym samym py-
tanie, jak powinien zachowywać się czło-
wiek, który chcąc nie chcąc uczestniczy                            
w procesach rynkowych.

ISTOTA CSR
Przed twierdzącą odpowiedzią na pierwsze 
pytanie powstrzymuje popularna ostatnio 
w Polsce idea społecznej odpowiedzialno-
ści w biznesie. Na naszej giełdzie w 2009 
roku powstał nawet specjalny indeks (RE-
SPECT Index), w skład którego wchodzą 
spółki uznawane za podmioty prowadzące 
działalność w sposób zrównoważony i od-
powiedzialny społecznie.
Idea społecznej odpowiedzialności przed-
siębiorstw oczywiście nie pochodzi z na-
szego kraju. Na zachodzie znana jest od 
lat 70 - tych i łączy się z koncepcją odpo-
wiedzialnego inwestowania powstałą w la-

tach 80 - tych (SRI, socially responsible 
investing), na bazie której powstały liczne 
fundusze inwestycyjne, chwalące się tym, 
iż w proces inwestycyjny włączają czyn-
niki społeczne, środowiskowe i związane                                                                    
z nadzorem korporacyjnym. 
Należy jednak zacząć od definicji społecz-
nej odpowiedzialności w biznesie (Corpo-
rate Social Responsibility, CSR). Otóż kon-
cepcja CSR zakłada, iż przedsiębiorstwa 
dobrowolnie uwzględniają interesy wszyst-
kich swoich interesariuszy we wszystkich 
obszarach i wymiarach swojej działalności, 
co oznacza, że działania uwzględniające 
kwestie społeczne i ekologiczne są zinte-
growane ze strategią przedsiębiorstw.

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOść 
CZY OBOWIĄZEK?
Czy idea CSR nie jest przypadkiem pro-
pagandowym zabiegiem, mającym na 
celu zamaskowanie szkaradnego oblicza 

kapitalizmu? Czy jest 
to może - parafrazując 
hasło A.  Dubceka - pró-
ba budowy kapitalizmu        
z ludzką twarzą?
Oczywiście nie trud-
no znaleźć pozostające 
w zgodzie z koncepcją 
CSR przykłady zachowań 
przedsiębiorstw. W 1997 
roku Daimler wprowa-
dził na rynek Merce-
desa klasy A. Niestety 

okazało się, że przygotowany w pośpiechu 
nowy model nie do końca przetestowano 
i w efekcie Klasa A nie zdawała tzw. testu 
łosia. Gdy wyszło to na jaw, koncern zawie-
sił produkcje, by ulepszyć model, montując 
m.in. system ESP. Podobnie postąpił nie 
tak dawno temu, bo w 2010 roku, koncern 
PSA, gdy testu łosia nie zaliczył Citroen 
Nemo. Nie należy jednak przeceniać przy-
toczonych zachowań, bo gdyby przedsię-
biorstwa te postąpiły inaczej, a więc starały 
się zbagatelizować problem, czy wręcz go 
zatuszować – to z dużym prawdopodobień-
stwem należy stwierdzić, że takie działania 
i tak byłyby nieskuteczne, co odebrałoby 

produkowanym modelom szanse na suk-
ces rynkowy i odcisnęłoby się na całym                                                                              
wizerunku marki.
Interesujące są przykłady, w których kiero-
wanie się koncepcją CSR nie jest w zgodzie 
z rachunkiem ekonomicznym przedsię-
biorstwa. Producenci telefonów komórko-
wych – w tym Nokia, szczycąca się szcze-
gólną wrażliwością na kwestie społeczne 
– do wytwarzania telefonów potrzebują 
tzw. surowców ziem rzadkich (np. molib-
den). Surowce te obficie występują cho-
ciażby w Demokratycznej Republice Kon-
ga. W filmie dokumentalnym pt. „Krew 
w twoim telefonie” (reż. Frank Piasechi 
Poulsen) ukazano, wstrząsające powiąza-
nia przemysłu telefonii komórkowej z nie-
legalnym wydobyciem surowców w Kongo. 
Rozwiązaniem tego problemu mogłoby być 
ujawnienie dostawców, dzięki czemu moż-
na by prześledzić skąd pochodzą surowce. 
Wypowiadający się w filmie przedstawicie-
le Nokii przyznają, że od dłuższego czasu 
są świadomi problemu – jednakże zbytnia 
transparentność w tej dziedzinie zagraża 
pozycji konkurencyjnej firmy.

WSZYSCY JESTEśmY 
ODPOWIEDZIALNI
Brak wrażliwości cechuje nie tylko firmy 
zagraniczne, przytoczyć należy przykład 
hipokryzji z „naszego podwórka”. ING 
Bank Śląski wchodzi w skład wspomnia-
nego już RESPECT Index, dzięki czemu 
zarząd może szczycić się, iż bank prowadzi 
społecznie odpowiedzialną działalność. 
Jednocześnie ten sam bank był jednym 
z dystrybutorów tzw. toksycznych opcji 
walutowych, które za sprawą osłabienia 
polskiej waluty począwszy od 2008 roku 
– doprowadziły do bankructwa niejedno                                                        
polskie przedsiębiorstwo. 
Nie tylko podmioty gospodarcze, ale i każ-
dy człowiek w gospodarce rynkowej skaza-
ny jest na swoistą schizofrenię. Gdyby za-
pytać przechodnia na ulicy, czy to nie jest 
niesprawiedliwe, że w imię zysków korpo-
racje finansują wojny w krajach Trzeciego 
Świata, wyzyskują mieszkańców tychże 
państw oraz zanieczyszczając środowisko 

– niemal każdy odpowie mniej lub bardziej 
dosadnie, że to okropne i trzeba z tym jak 
najszybciej skończyć. Gdyby jednak spytać, 
czy kupując ubrania, sprzęt RTV i inne pro-
dukty made in China, Vietnam lub Indone-
sia – zastanawiają się choćby sekundę nad 
tym, w jaki sposób te dobra zostały wypro-
dukowane – to tu odpowiedź nie była by już 
taka jednoznaczna. Z drugiej jednak stro-
ny nie należy oczekiwać od ludzi, dla któ-
rych nierzadko heroizmem jest zdobycie 
środków na bieżące potrzeby – aby w mo-
mencie ich wydatkowania wykazywali się                                
podobnym poświęceniem.

ETYKA vS KAPITALIZm
Warto zastanowić się raczej, czy system 
kapitalistyczny sprzyja prowadzeniu dzia-
łalności w sposób etyczny. Załóżmy, iż 
w hipotetycznym, stosunkowo dobrze roz-
winiętym kraju X istnieje branża obuwni-
cza, w której panuje duża konkurencja przy 
stosunkowo jednorodnych produktach, 
a rynkiem rządzi niewidzialna ręka ryn-
ku. Załóżmy również, iż producenci zara-
biają umiarkowaną, lecz podobną marżę 
na sprzedawanych wyrobach. Jeśli część 
wytwórców zjednoczy swój potencjał ka-
pitałowy (np. poprzez fuzje czy kartel) 
i dzięki temu zainwestuje posiadane nad-
wyżki w przeniesienie swojej działalność 
do krajów Trzeciego Świata, w rezultacie 
czego koszty produkcji drastycznie spadną, 
to dzięki temu znacznie zwiększy się mar-
ża przedsiębiorców, co pozwoli im na za-
oferowanie konsumentom niższej ceny. Ze 
zwiększonych zysków „sprytni” producenci 
będą mogli finansować działalność marke-
tingową, zwiększając tym samym jeszcze 
bardziej sprzedaż oraz zyski. Oprócz tego 
można będzie sobie pozwolić na wspieranie 
działań społecznie pożytecznych, dzięki 
czemu wzrośnie renoma przedsiębiorstwa 
i w konsekwencji zaufanie konsumentów. 
Zadowoleni będą konsumenci, zarządzają-
cy oraz akcjonariusze firm przynoszących 
coraz większe dochody. Konkurenci, którzy 
nie dostosują się do nowych reguł gry – po 
prosu z niej wypadną. Cały postęp odbę-
dzie się kosztem obywateli państw Trze-
ciego Świata, lecz za zarobione pieniądze 
można będzie ich uciszyć, podżegając ich 
do wojny czy też przekupując tamtejszych 
polityków, dyktatorów. 

SPOŁECZNIE (NIE)ODPOWIEDZIALNI
Dochodzimy więc do konkluzji, że to sys-
tem jest zły, bo sprzyja występowaniu pa-
tologicznych zjawisk. System z kolei nie jest 
tworem niezależnym, czymś co wymknęło 
się spod kontroli, ale istnieje dzięki kon-
kretnym ludziom, instytucjom itp. Najbar-
dziej zainteresowanymi utrzymywaniem 
go w takiej, a nie innej postaci są oczywi-
ście właściciele korporacji, bo to oni czerpią 
największe zyski. Nie bez winny są także ci, 
którzy powinni stać na straży praw obywa-

telskich. Mowa oczywiście o politykach. To 
smutne, zważywszy, iż większość krajów 
o systemie wolnorynkowym to przecież de-
mokracje. Ale czy na pewno? Spójrzmy na 
przykład kraju będącego tym, czym Ateny 
dla świata starożytnego. Mowa oczywiście 
o Stanach Zjednoczonych Ameryki niosą-
cych obecnie kaganek demokracji uciśnio-
nym obywatelom Iraku czy Afganistanu. 
Czy system panujący w USA jest demo-
kracją? Formalnie tak, bo pomimo skom-
plikowanego procesu wyborów prawo do 
powoływania przedstawicieli narodu jest 
w rękach obywateli. Tylko pytanie brzmi, 
spośród kogo wybierają? O zwycięstwie 
bowiem decyduje perfekcyjnie zorganizo-
wana, zakrojona na szeroką skalę kampa-
nia wyborcza. W wyborach prezydenckich 
w 2008 roku nakłady na kampanie szaco-
wano na 2,5 - 4 mld. To kilka razy więcej 
niż PKB Polski. Kto finansuje kampanie? 
Pieniądze prywatne. Demokratów wspie-
rają największe banki takie jak Goldman 
Sachs, Citigroup, JP Morgan Chase, zaś 
republikanów takie koncerny jak Exxon, 
UPS, Lockheed Martin, Pfizer, FedEx. Kor-
poracje nie wspierają polityków w ramach 
działalności filantropijnej. Chcą z tego 
mieć, jakieś korzyści. Coś za coś. O tym, 
że politycy są tylko marionetkami pokazał 
światowy kryzys. Droga do jego wybuchu 
od strony prawnej została otwarta przez 
prezydenta Clintona, który w 1999 
roku zniósł ustawę Glass - Steagall 
Act z lat 30. Ten akt prawny 

zabraniał bankom łączenia działalności de-
talicznej z bankowością inwestycyjną. Ban-
ki zatem mogły już było w świetle prawa 
przeprowadzać sekurytyzacji udzielanych 
kredytów. A że w ten sposób refinansowany 
kredyt nie obciążał już bilansu banku, któ-
ry go udzielił – nie trzeba było się zbytnio 
martwić zdolnością kredytową kredyto-
biorcy. Tym niech się martwią ci, co nabyli 
MBS - y i inne wehikuły inwestycyjne dla 
niepoznaki opatrzone przez agencje ratin-
gowe wysokim ratingiem.

WSZYSTKO W NASZYCH RĘKACH
Jak do tego wszystkiego ma się piękna idea 
CSR? Cóż, myślę, że najlepszym komen-
tarzem będą słowa J. Kurskiego: „Ciemny 
lud wszystko kupi”. Żeby jednak nie koń-
czyć tak pesymistycznym akcentem, warto 
poszukać jakiegoś światła w tunelu. Otóż 
nadzieją paradoksalnie jest kryzys, bo być 
może dzięki niemu pod własnym ciężarem 
runie wznoszona od wielu lat konstruk-
cja, przygniatając wszystkich tych, którzy 
czerpią zyski z niewolniczej pracy innych. 
Na ruinach być może uda się zbudować coś 
lepszego, z tym że trzeba jeszcze wierzyć 
w to, że ludzie a szerzej – społeczeństwa 
uczą się na błędach. Ale to już temat na cał-
kiem osobne rozważania.

Wojciech Jaskółka
wjaskolka@interia.pl
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naWet posunięcia tak silnie 
autonomicznego organu jak 
rpp poWinny być poddaWane 
krytycznej ocenie, co stanoWi 
e l e m e n t  d e m o k r a t y c z n e j 
o d p o W i e d z i a l n o ś c i  W ł a d z 
monetarnych.

W czasach kryzysu gospodarczego, którego skutki zaczynamy w Polsce odczuwać 
coraz boleśniej, głośna staje się dyskusja na temat roli polityki monetarnej 
w odpowiedzi polityki makroekonomicznej na skutki załamania. W poniższym 
tekście prezentuję pokrótce, na zasadzie kontrastu, stanowiska Rady Polityki 
Pieniężnej, przedstawiciela rządu oraz reprezentanta środowiska akademickiego 

we wspomnianym dyskursie. 

P rzed październikowym posiedze-
niem Rady Polityki Pieniężnej 
mogliśmy się zapoznać z następu-
jącą opinią byłego prezesa NBP:

„Jak RPP może obniżać stopy procentowe, 
gdy inflacja wynosi 3,8%, czyli jest zna-
cząco powyżej celu inflacyjnego, równego 
2,5%? To jest nieodpowiedzialne działa-
nie.” — mówi prof. Leszek Balcerowicz.
Rada Polityki Pieniężnej w swojej informa-
cji po posiedzeniu stwierdziła:
„W średnim okresie spowolnienie wzrostu 
gospodarczego będzie sprzyjało powro-
towi inf lacji do celu, choć ryzykiem dla 
obniżenia inflacji pozostają wysokie ceny 
surowców na rynkach światowych. Rada 
postanowiła utrzymać stopy procentowe 
NBP na niezmienionym poziomie.”. 
Decyzja RPP spotkała się z krytyką wice-
premiera i ministra gospodarki Waldemara 
Pawlaka: „Utrzymanie przez Radę Polityki 
Pieniężnej stóp procentowych to zły sygnał 
dla gospodarki” - powiedział w Kielcach 
dodając, że cena pieniądza jest zbyt wysoka 
i ma nadzieję, że RPP to odblokuje.

ODmIENNY PUNKT WIDZENIA
Przytoczone wypowiedzi są świadectwem 
różnic w postrzeganiu roli polityki pie-
niężnej jako elementu polityki makro-
ekonomicznej. Różnice te zarysowują 
się na co najmniej dwóch płaszczyznach. 
Pierwszą z nich jest percepcja stanu go-
spodarki i wynikającej z niego presji 
inflacyjnej. Druga płaszczyzna doty-
czy roli banku centralnego jako 

instytucji współkreującej politykę gospo-
darczą. Ściślej rzecz ujmując, w pierw-
szym przypadku różnice w przytoczonych 
stanowiskach wynikają z faktu, iż prof. 
Leszek Balcerowicz, Waldemar Pawlak 
oraz Rada Polityki Pieniężnej w odmien-
ny sposób interpretują obrazowany przez 
dane statystyczne stan polskiej gospo-
darki oraz wpływ, jaki wywiera na nią 
sytuacja makroekonomiczna zagrani-
cy. W szczególności chodzi tutaj o prze-
widywanie jak w przyszłości będzie się 
kształtowało tempo wzrostu cen, na które 
wpływ mają bieżące czynniki wewnętrz-
ne (relacja podaży i popytu, koszty pracy, 
inwestycji itp., ilość pieniądza umiesz-
czona w gospodarce przez bank central-
ny i system banków komercyjnych)  oraz 
zewnętrzne (inf lacja importowana/im-
portowa). Drugim źródłem rozbieżno-
ści przytoczonych  opinii jest odmienne 
postrzeganie przez władze monetarne, 
przedstawiciela rządu i przedstawiciela 
środowiska akademickiego strategii po-
lityki pieniężnej przyjętej przez Narodo-
wy Bank Polski oraz znaczenia i istoty jej 
głównego celu.

„OD TEGO TRZEBA ZACZĄć RZECZ…”
Nim przejdę do sedna rozpatrywanego 
problemu, a mianowicie analizy przyczyn 
sporów o politykę pieniężną prowadzo-
ną w Polsce i próby odpowiedzi na pyta-
nie: „kto ma rację?” przytoczę obiektywne 
fakty, które posłużą jako punkt odniesie-
nia w dalszych rozważaniach. Większość 
z nich jest powszechnie znana, akceptowa-
na i zazwyczaj rozumiana intuicyjnie, co 
sprawia, że ich merytoryczna i praktyczna 
waga jest często nieświadomie niedocenia-
na lub wręcz pomijana. 
Przede wszystkim Rada Polityki Pienięż-
nej jest konstytucyjnym organem Naro-
dowego Banku Polskiego. Dzięki temu 
korzysta z pełni niezależności jaka przy-
sługuje NBP. W praktyce oznacza to, iż 
Rada podejmuje decyzje zupełnie samo-
dzielnie na podstawie prowadzonych przez 
bank centralny analiz dotyczących sytu-
acji makroekonomicznej kraju (również 
w odniesieniu do otoczenia międzynaro-
dowego) ze szczególnym uwzględnieniem                                         
czynników inflacjogennych. 
Istotny jest również zapis z ustawy o Na-
rodowym Banku Polskim z 1997 roku, mó-
wiący: „Podstawowym celem działalności 

NBP jest utrzymanie stabilnego po-
ziomu cen, przy jednoczesnym 

w spier a n iu  p ol i t yk i                                    

gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to 
podstawowego celu NBP”.
Co więcej, NBP w realizacji swojego pod-
stawowego zadania, od 1999 roku stosuje 
strategię bezpośredniego celu inflacyjnego 
(strategia BCI, inflation targeting [strate-
gy]), która w dużym, lecz niezniekształ-
cającym uproszczeniu polega na przyjęciu 
przez bank centralny celu inf lacyjnego 
i dążeniu do jego osiągnięcia w średnim 
okresie przy użyciu wszystkich dostępnych 
bankowi centralnemu narzędzi. Od 2003 
roku w Polsce obowiązuje cel ciągły na po-
ziomie 2,5%+/-1% dla wskaźnika CPI (con-
sumer price index) w skali roku. 
Na koniec należy zwrócić uwagę, że współ-
czesna polityka pieniężna jest polityką stóp 
procentowych, co oznacza, że banki cen-
tralne realizując przyjęte strategie kon-
centrują się na oddziaływaniu na rynkowe 
stopy procentowe.

FUNDAmENTY SPORU
Przytoczone tzw. „twarde fakty” umoco-
wane w znakomitej większości w aktach 
prawnych wydają się być wystarczająco 
precyzyjne, aby nie dawać powodów do 
ożywionej dyskusji. W istocie to nie one, 
lecz ich odmienne interpretacje stano-
wią źródło rozdźwięku pomiędzy sta-
nowiskami wspomnianych we wstępie 
uczestników „polskiej sceny gospodarczo 
- politycznej”. Przyczynami tych odmien-
ności są różne podejścia teoretyczne. 
Prof. Leszek Balcerowicz wydaje się zaj-
mować stanow isko charakter ystycz-
na dla monetarystów. Odwołują się oni 
do ilościowej teorii pieniądza, w myśl 
której ekspansywna polityka monetar-
na polegająca na zwiększaniu podaży 
pieniądza w krótkim okresie ma szan-
sę zw iększ yć dochód globalny dzię -
ki zwiększeniu poziomu wykorzystania 
czynników produkcji. W długim okre-
sie, kiedy poziom zatrudnienia czynni-
ków wytwórczych zwiększyć się już nie 
może, ekspansywna polityka monetar-
na (przejawiająca się wzrostem podaży 
pieniądza) prowadzi jedynie do wzro-
stu globalnego popytu, który nie jest już 
równoważony przyrostem globalnej po-
daży. Skutkiem tej nierównowagi jest 
wzrost ogólnego poziomu cen. Przeko-
nanie o sztywności podaży w długim 
okresie u monetarystów ma swe źródła 
w silnej wierze w efektywne działanie 
rynkowego mechanizmu dostosowawcze-
go. „Niewidzialna ręka rynku” jest zdol-
na do przywracania równowagi między 
podażą a popytem. Innymi słowy, rynek 
samoistnie powraca do punktu równo-
wagi, pod takim jednak warunkiem, że 
polityka państwa mu w tym nie prze-
szkadza np. poprzez ekspansję monetar-
ną prowadzącą do sztucznego wzrostu 
popytu. W związku z powyższym, RPP 
podejmując decyzje powinna się kiero-

wać jedynie stabilnością cen, gdyż próby 
stymulowania wzrostu gospodarczego za 
pośrednictwem polityki pieniężnej, jak-
kolwiek umiarkowanie skuteczne w okre-
sie krótkim, w długim okresie mogą 
rodzić poważne koszty w postaci inf la-
cji indukowanej nadmiarem pieniądza. 
Z tego punktu widzenia obniżanie stóp 
procentow ych w warunkach inf lacji 
przekraczającej poziom celu jest dzia-
łaniem nieracjonalnym, na co zwraca                                                                            
uwagę prof. Balcerowicz. 
Na przeciwległym krańcu teoretycznego 
kontinuum polityki gospodarczej mniej 
lub bardziej świadomie, wydaje się stać 
wicepremier, minister gospodarki Wal-
demar Pawlak. Jego stanowisko oparte 
na żądaniu „obniżenia ceny pieniądza”, 
a zatem prowadzenia 
ekspansywnej, stymu-
lującej gospodarkę po-
l it yk i pieniężnej jest 
oparte na teorii prefe-
rencji płynności Joh-
na Maynarda Keynesa. 
Zgod nie  z  n ią  r y nek 
nie jest w stanie wła-
snymi mechanizmami 
doprowadzać do rów-
nowagi globalnego po-
pytu i globalnej podaży. 
W związku z tym w go-
spodarce znajdują się niewykorzystane 
zasoby czynników produkcji (w szcze-
gólności pracy), które można urucho-
mić, nawet w długim okresie, poprzez 
rozluźnienie polityki monetarnej, ob-
niżające koszt pieniądza (szczególnie 
kredytu bankowego), za sprawą spad-
ku stóp procentowych. Spadek stóp pro-
centow ych w zmaga popy t g loba lny. 
Istnienie niewykorzystanych zasobów 
czynników wytwórczych w połączeniu 
z niedoskonałością mechanizmu ryn-
kowego minimalizuje możliwość spro-
k u r o w a n i a  i n f l a c j i  e k s p a n s y w n ą                                                         
polityką pieniężną. 
Rada Polityki Pieniężnej ze względu 
na stawiany przed nią cel podstawowy 
(stabilność cen) i cele komplementarne 
(wspieranie polityki gospodarczej rzą-
du) nie może jednoznacznie opowiadać 
się za żadną z opisanych wyżej koncep-
cji teoretycznych. Nie może tego uczynić 
również dlatego, że empirycznie uda-
ło się udowodnić słuszność zarówno 
monetarystycznej jak i keynesowskiej 
(postkeynesowskiej) strategii polityki 
pieniężnej.  W obliczu tego faktu można 
zaryzykować stwierdzenie, iż RPP kie-
ruje się w swoim działaniu „eklektycz-
nym pragmatyzmem”. Sprowadza się on 
do tego, że władze monetarne w Polsce 
prowadzą politykę pieniężną w oparciu 
o syntezę dwóch opisanych wyżej skraj-
nych podejść. Jej priorytetem pozostaje                    
stabilność cen. 

KTO mA RACJĘ?
Być może RPP stosuje strategię polityki 
monetarnej, której priorytetem jest sta-
bilność cen a zestaw narzędzi realiza-
cji tej polityki jest osadzony w różnych                       
teoriach ekonomicznych. 
W dodatku Narodowy Bank Polski jest in-
stytucją o konstytucyjnie gwarantowanej 
niezależności, wobec czego możemy wysu-
nąć wniosek, że dyskusja na temat polity-
ki monetarnej prowadzonej w Polsce jest 
bezprzedmiotowa. Otóż wbrew pozorom 
tak nie jest. Nawet posunięcia tak silnie au-
tonomicznego organu jak RPP powinny być 
poddawane krytycznej ocenie, co stanowi 
element demokratycznej odpowiedzialno-
ści władz monetarnych. Czy zatem można 
w zaprezentowanym powyżej sporze wska-

zać stronę, która ma rację? Czy w myśl an-
tycznej zasady mówiącej, iż „prawda leży 
po środku” rację należy przyznać Radzie 
Polityki Pieniężnej stwierdzając, że podej-
ście polskich władz monetarnych jest słusz-
ne, ponieważ jak na razie nie borykamy się 
z wysokimi kosztami nadmiernej inflacji? 
Raczej nie, gdyż o tym, czy polityka pie-
niężna prowadzona w bieżącym okresie jest 
właściwa będzie nam dane się przekonać za 
ok 4 do 7 kwartałów, co wiąże się z opóźnie-
niami w implementacji i transmisji polityki 
monetarnej do sfery realnej.
Odpowiedź na pytanie: „kto ma rację?” 
w analizowanej dyskusji zawsze będzie 
obarczona subiektywizmem. Będzie za-
leżała od tego, jaka koncepcja prowa-
dzenia polityki monetarnej jest bliższa 
odpowiadającemu. Pragnąc uniknąć ka-
tegorycznych stwierdzeń, należy ograni-
czyć się do przedstawienia argumentów 
przemawiających za aktywną i za pasyw-
ną polityką monetarną. Aby dopełnić wy-
mogów logiczności tekstu przedstawię                                         
również kontrargumenty.
Przez aktywną politykę pieniężną można 
rozumieć zarówno działania banku cen-
tralnego prowadzone w myśl koncepcji 
keynesowskiej tzn. mające na celu stabil-
ność cen (zgodnie z przyjęta przez NBP 
strategią BCI), jak i aktywności uwzględ-
niające stymulowanie wzrostu gospo-
darczego. Z kolei za pasywną politykę 
monetarną uznajemy działalność banku 
centralnego skupioną wyłącznie na 

Dyskusja naD POlityką mOnetarną 
raDy POlityki Pieniężnej
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r e k l a m u j ą c  n a  p r z y k ł a d 
W y d a j n o ś ć  n o W e g o  a u t a , 
d u ż o  l e p i e j  b r z m i  m ó W i e n i e 
o dodatkoWych kilometrach, 
które możemy przejechać danym 
a u t e m  n a  j e d n y m  b a k u ,  n i ż 
róWnoznaczne przedstaWienie 
spadku spalania W procentach. 

Kiedy sprzedawcy chcą zachęcić konsumentów do kupna konkretnego produktu, 
zazwyczaj oferują zniżkę. Według najnowszych badań opublikowanych w Journal 

of Marketing, coś im jednak umyka.

psychologia zniżek

Zespół badaczy z University of Mi-
nessota, przyjrzał się stosunkowi 
klientów do zniżek. Według ich 
obserwacji, kupujący preferują 

dostać coś za darmo niż dostać coś taniej. 
Powód takiej tendencji jest prozaiczny – 
przeciętny klient nie potrafi prawidłowo 
liczyć ułamków.

NAIWNOść KONSUmENTóW
Konsumenci zazwyczaj nie zauważają, 
że 50% wzrost ilości, jest tym samym co 
33% zniżka ceny. Większość z uporem 
będzie twierdziła, że pierwszy wariant 
bardziej się opłacał. W eksperymencie 
badacze sprzedali o 73% kremu do rąk 
więcej, gdy był on oferowany w bonuso-
wym opakowaniu, niż gdy był obarczony                                                            
odpowiednią zniżką.
Takie liczbowe nieporozumienia są 
wszechobecne w naszym świecie, nawet 
gdy oferowany produkt wyraźnie fawo-
ryzuje zniżkę. W kolejnym eksperymen-
cie Ci sami naukowcy, zaoferowali grupie 
1000 studentów Ekonomii, Biznesu oraz 
Finansów dwie wersje tej samej kawy: 
33% więcej w tej samej cenie oraz 33% 
upust ceny. Korzystając z dobrodziejstwa 
matematyki, łatwo jest wysnuć wniosek, 

że zniżka w tym przypadku jest znacznie 
korzystniejsza w przeliczeniu na wartości 
bezwzględne. Obeznani z procentami, jak 
można by podejrzewać studenci, w przy-
tłaczającej większości stwierdzili, że oby-
dwie oferowane wersje kawy są dla nich                             
równie korzystne.
Badania ujawniły również inne sposo-
by w których sprzedawcy wykorzystują 
powszechną nieznajomość matematyki 
wśród konsumentów. Jeden z nich polega 

na zauroczeniu klienta podwójną zniżką. 
Przeciętna osoba w produkcie obniżonym 
o 20% a następnie o kolejne 25% upatru-
je dużo atrakcyjniejszy kąsek niż w tym 
samym przedmiocie, który został jedno-
krotnie obniżony  o 40%, nie zauważając, 
że między tymi dwoma zabiegami nie ma 
absolutnie żadnej różnicy.
Specjaliści od marketingu, nierzadko po-
suwają się do zabiegów wykraczających 
poza zwykłą manipulacje ceną. Reklamu-
jąc na przykład wydajność nowego auta, 
dużo lepiej brzmi mówienie o dodatko-
wych kilometrach które możemy przeje-
chać danym autem na jednym baku niż 
równoznaczne przedstawienie spadku 
spalania w procentach. 

ZmANIPULOWANE TREśCI
Kolejnym sposobem na zniekształcanie 
faktów przy pomocy procentów są wykre-
sy, czyli nieodzowne narzędzie każdego 
menedżera czy marketingowca. Jak ma-
wiał wybitny polski matematyk Hugo Ste-
inhaus - ”Istnieje kłamstwo, wielkie kłam-
stwo i statystyka”. Nie chodzi tu jednak 
o samą naukę, lecz pole do różnorodnych 
jej interpretacji. Klasycznym przykładem 
„optymalizacji statystyk” jest używanie 

skali, dobieranej 
w sposób najwy-
godniejszy do pre-
zentowanej tezy. 
Gdy na wykresie, 
chcąc pochwalić 
się udziałowcom 
wzrostem udziału 
na rynku z 30 do 
34%, prezentuje-
my wykres w skali 
zaczynającej się 
na przykład na 
28 a kończącej na 
35%. Taka prakty-
ka bazuje na pro-

stej zasadzie, mówiącej, że obraz zako-
rzenia się w naszej pamięci dużo głębiej                                    
niż suche fakty.
Innym przykładem może być z kolei noto-
ryczne utożsamianie statystycznej korela-
cji ze związkiem przyczynowym. W celu 
wyjaśnienia tej tajemniczej tezy posłużmy 
się prostym przykładem reklamy firmy sa-
mochodowej: „od czasu kiedy nasza firma 
wynalazła i zaczęła wprowadzać 3 punkto-
we pasy bezpieczeństwa, liczba śmiertel-

nych wypadków na drogach spadła o 70%”.
Z takiej wiadomości, osoba czytająca 
reklamę, może pochopnie wyciągnąć 
wnioski, że zastosowanie 3 punktowych 
pasów bezpośrednio zmniejszyło liczbę 
śmiertelnych wypadków o 70%. Jest to 
niestety błąd, ponieważ od czasów wpro-
wadzenia pasów bezpieczeństwa, rozwi-
nęło się również wiele innych systemów 
bezpieczeństwa, takich jak poduszki po-
wietrzne, kontrolowana strefa zgniotu, 
system ABS i wiele innych zabezpieczeń 
rozwijanych przez największe firmy sa-
mochodowe  Same pasy nie przyczyniły 
się więc do tak wielkiej zmiany w liczbie 
ofiar wypadków, a 70% spadek jest wytłu-
maczalny wprowadzeniem pasów bezpie-
czeństwa zaledwie w pewnym stopniu. To 
tak jakby stwierdzić, że w ciągu ostatnich 
100 lat wraz ze stałym wzrostem sprze-
daży Aspiryny wydłużała się średnia dłu-
gość życia na świecie. Jest to pewna ko-
relacja, ale bez żadnego poważniejszego                                                                
związku przyczynowego.

PRZYKŁAD IDZIE Z GóRY
Mówiąc jednak o kreatywnym za-
rządzaniu statystykami, marketin-
gowcy muszą niestety oddać palmę                                                    
pierwszeństwa politykom.
W zeszłym roku byliśmy świadkami czę-
stych wypowiedzi medialnych, w których 
politycy starali się nam zareklamować nie-
zbędny, jednakże niewielki wzrost podat-
ku VAT „o 1%”. Problem w tym, że żaden 
z dziennikarzy nie zwrócił wypowiadają-
cym się uwagi, że wzrost podatku z 22% 
do 23%, jest tak naprawdę podwyższaniem 
go o 4,5%. Taki zabieg wykorzystuję kolej-
ną ułomność matematyczną obywateli – 
a mianowicie nierozróżnianie procentów 
od punktów procentowych. Analogiczną 
sytuację możemy zaobserwować przy po-
równywaniu przez partie polityczne wyni-
ków sondaży wyborczych.
Wracając do lat szkolnych, kiedy każdy 
uczeń otwarcie buntował się przeciwko za-
wiłym matematycznym formułom, twier-
dząc, że nigdy  nie wykorzysta ich w prak-
tyce, można ze smutkiem przyznać: miał 
racje. A szkoda.

Adam Olejniczak
adam.olejniczak@skninwestor.com

stabilizacji wartości pieniądza. Działania 
stymulacyjne są wykluczane na podstawie 
potwierdzonych empirycznie założeń teore-
tycznych monetaryzmu. 
Za stosowaniem aktywnej polityki pie-
niężnej przemawia przede wszystkim jej 
skuteczność, która szczególnie wydatnie 
ujawniła się w okresie po wybuchu ostat-
niego kryzysu gospodarczego w 2007 roku. 
Kryzys ten rozpoczął się od załamania ryn-
ku pożyczek hipotecznych subprime w Sta-
nach Zjednoczonych. Spowodowało ono 
pojawienie się w bilansach banków i innych 
instytucji finansowych tzw. „toksycznych 
aktywów”, które w związku z obarczeniem 
bardzo wysokim ryzykiem niewypłacal-
ności ograniczały wzajemne zaufanie pod-
miotów rynku finansowego, w tym także 
i rynku pieniężnego stanowiącego domenę 
banku centralnego. Wówczas System Re-
zerwy Federalnej (Federal Reserve System 
– „Fed”) w drodze nadzwyczajnych operacji 
(quantitive easing) zaczął dostarczać syste-
mowi bankowemu płynności poprzez skup 
różnego rodzaju papierów wartościowych, 
co oznaczało zwiększoną emisję pienią-
dza rezerwowego. Te ekscentryczne dzia-
łania skutecznie zaopatrzyły w płynność 
sektor bankowy i prawdopodobnie walnie 
przyczyniły się do złagodzenia skutków                           
kryzysu w USA. 
Kolejnym argumentem za stosowaniem ak-
tywnej polityki pieniężnej jest jej relatyw-
nie mniejsza bezwładność w porównaniu 
z polityką fiskalną i handlową. Oznacza to, 
że polityka monetarna jest w stanie dużo 
szybciej reagować na zmiany sytuacji ko-
niunkturalnej (np. szoki podażowe). Bank 
centralny jest w stanie reagować natych-
miast po stwierdzeniu takiej konieczno-
ści. Zmiana polityki fiskalnej, w związku 
z obowiązkiem rocznego budżetowania 
jest znacznie powolniejsza. Z kolei poli-
tyka handlowa, nie dość, że ma bardzo 
ograniczone możliwości wpływu na ko-
niunkturę, to w warunkach liberalizacji 
przepływów towarowych na forum Świa-

towej Organizacji Handlu (World Trade 
Organization - WTO) jest jeszcze mniej 
elastyczna niż polityka fiskalna.
Wobec przytoczonych argumentów moż-
na podnieść następujące zarzuty. Przede 
wszystkim, przypadek quantitive easing 
jest szczególny z co najmniej dwóch przy-
czyn. Pierwszą z nich jest fakt, iż odnosi się 
on do Stanów Zjednoczonych, czyli państwa 
władającego pieniądzem światowym, któ-
rego pozycja w międzynarodowym syste-
mie walutowym sprawia, że występuje nań 
stały i znaczący popyt. To sprawia, że tzw. 
dodruk dolarów rodzi znacznie mniejszą 
presję inflacyjną, niż miałoby to miejsce 
w przypadku złotego, gdyż nadmiar ame-
rykańskiej waluty ma szansę ulokować się 
poza granicami USA. Drugą przyczyną jest 
sytuacja, w której SRF zwiększał podaż pie-
niądza, a mianowicie niedobór płynności. 
W jego warunkach powstanie inflacji indu-
kowanej zwiększeniem podaży pieniądza 
było bardzo mało prawdopodobne. W Pol-
sce problem braku płynności w podobnej 
skali nie występuje, toteż aktywna polityka 
monetarna może rodzić inflacyjne skutki. 
Dodatkowo, zgodnie z postulatami teorii 
preferencji płynności ekspansja monetarna 
jest skuteczna, gdyż pozwala usunąć w go-
spodarce niewykorzystane zasoby czynni-
ków produkcji. Poważny problem w postaci 
wzrostu cen może się pojawić wówczas, gdy 
ekspansji monetarnej dokonywać będzie 
się w warunkach pełnego (lub choćby zbli-
żonego do pełnego w danych warunkach) 
wykorzystania zasobów czynników pro-
dukcji. Można spotkać się z głosami mó-
wiącymi o tym, że z taką sytuacją mamy do                       
czynienia w Polsce.
Oprócz tego, ekspansywna polityka pie-
niężna powodująca wzrost przeciętnego 
poziomu cen może szkodzić wiarygodności 
polityki banku centralnego. Wiarygodność 
ta nierozłącznie wiąże się z zaufaniem pod-
miotów gospodarczych pokładanym w ban-
ku centralnym, na które władze monetarne 
bardzo ciężko pracują, a które bardzo łatwo 

utracić przez nieosiągnięcie postulowanego 
celu inflacyjnego. Jest to kwestia szczegól-
nie istotna dla relatywnie młodego banku 
centralnego jakim jest NBP. 
Ostatecznie, stosowanie aktywnej polityki 
pieniężnej rodzi swoiste ryzyko nadużycia, 
polegające na tym, że w warunkach bier-
ności władzy wykonawczej bank centralny 
mniej lub bardziej świadomie może przej-
mować na siebie coraz większą część polity-
ki gospodarczej, tym samym, zmniejszając 
wagę przywiązywaną do podstawowego 
celu, jakim jest dbanie o stabilność pienią-
dza. Taka sytuacja czyni władze monetarne 
podatnymi na wpływy zewnętrzne, co ozna-
cza zmniejszenie poziomu faktycznej nieza-
leżności banku centralnego. 
Jeżeli zaś chodzi o pasywną politykę pie-
niężną, to jej niewątpliwą zaletą jest bar-
dzo duża efektywność w walce z inflacją. 
Bank centralny skoncentrowany na sta-
bilności pieniądza angażuje w osiągnięcie 
wyznaczonego celu całość swoich zasobów, 
co sprawia, że spełnia stawiane przed nim 
zadanie przy dużej wiarygodności prowa-
dzonej polityki oraz znaczącym zaufaniu 
podmiotów gospodarczych. Te dwa czyn-
niki oddziałując łącznie przyczyniają się do 
racjonalizacji oczekiwań inflacyjnych pu-
bliczności  i obniżenia kosztów dezinflacji. 
Natomiast wadą pasywnej polityki pienięż-
nej jest ciążące nad nią niebezpieczeństwo 
nadmiernej restrykcyjności, która może 
prowadzić do ograniczenia globalnego po-
pytu i w efekcie - w skrajnym przypadku - 
do procesów deflacyjnych.

SKUTECZNOść NBP
Powyższe rozważania wydają się odzwier-
ciedlać fakt, iż polityka monetarna, nawet 
w warunkach stabilnych fundamentów 
instytucjonalnych i merytorycznych nie 
daje się ująć w jednolite ramy teoretyczne. 
W Polsce stało się to przyczyną ożywionej 
dyskusji na temat działań Rady Polityki 
Pieniężnej. Aby w tej debacie zabrać głos 
potrzeba bardzo dużej wiedzy, doświadcze-
nia i pewnie niemniej szczęścia w formu-
łowaniu prognoz na przyszłość. Jednakże, 
nawet posiadanie tego zacnego zbioru cech 
nie daje możliwości wpływania na decyzje 
władz monetarnych. Dlatego pozostaje mieć 
nadzieję, że w przyszłości Narodowy Bank 
Polski będzie w zwalczaniu inflacji tak ra-
cjonalny i skuteczny jak w latach 90. XX w.

Michał Laskowski 
michal-laskowski@hotmail.com

Recenzent:
Anna Lucińska
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Wykres 1. Produkcja krzeseł w latach 2008-2012
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Wykres 2. Liczba anulowanych lotów 2011/2012

0

20

40

60

80

100

DCBA

paź-grulip-wrzkwi-czesty-mar

Wykres 3. Roczne przychody czterech firm odzieżowych

Źródło: Opracowanie własne autora

Średnia cena sprzedaży krzeseł:
plastikowe (150$/50 sztuk)        metalowe (500$/50 sztuk)        drewniane (300$/50 sztuk)

1. Jaka była całkowita wartość sprze-
daży krzeseł plastikowych i metalo-
wych w 2009 roku?
A) $490   B) $550   
C) $540   D) $790

2. Jeżeli produkcja drewnianych krze-
seł wzrosła o 26% w latach 2012 - 2013, 
ile wynosi wartość sprzedaży drew-
nianych krzeseł w 2013 roku?
A) 113.400   B) 26.000   
C) 151.200   D) 226.800

3. Jakie były proporcje wartości sprze-
daży krzeseł metalowych do plastiko-
wych w 2008 roku?
A) 0.83/1   B) 0.89/1   
C) 0.94/1   D) 1.06/1

4. W przybliżeniu, jaka część lotów 
w lutym została anulowana z Lublinka?
A) 19%   B) 25%
C) 31%   D) 56%

5. O jaki procent wzrosła liczba anulo-
wanych lotów z Pyrzowic  z 2 ostatnich 
miesięcy 2011 roku w porównaniu do 
2 pierwszych miesięcy 2012 roku?
A) 29%   B) 45%
C) 69%   D) 220%

6. Jaki był stosunek anulowanych 
lotów z Lublinka w listopadzie do 
wszystkich anulowanych lotów 
w  tym miesiącu?
A) 1:3.25   B) 1:4.40
C) 1:3.67   D) 1:7.67

7. Jaka była procentowa zmiana przy-
chodu firmy B od kwartału pierwsze-
go do kwartału czwartego?
A) 33%   B)50%
C) 75%   D) 100%

8. Jaki był średni przychód firmy              
D w pierwszych dwóch kwartałach?
A) $7,500   B) $9,167
C) $8,333   D) $27,500

9. Jaki był udział sprzedaży firmy C, 
wśród 3 największych sprzedawców 
na przestrzeni całego roku?
A) 38.6%   B) 43.5%
C) 29.3%   D) 41%

Adam  Olejniczak
adam.olejniczak@skninwestor.com

odpowiedzi: 1. a    2.c    3.b    4. b    5. d    6. a    7. d    8. d    9. a

Testy numeryczne są pierwszym etapem rekrutacji we wszystkich firmach,                                  
do których w przyszłości będziecie składać swoje aplikacje. Już teraz spróbujcie 

swoich sił. Limit czasu  na jedną odpowiedź to minuta.
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