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— Miłosz PaPst
— jak oszCzędzać w CzasaCh rekordowo niskiCh stóP ProCentowyChJAK OSZCZĘDZAĆ W CZASACH REKORDOWO 

NISKICH STÓP PROCENTOWYCH?

szymoN matuszyŃski
STOWARZYSZENIE INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH

jednej, skutecznej recepty będącej odpowiedzią na postawione w tytule pytanie na pewno nie ma. 

każdy z nas jest w innej sytuacji, inne ma względem pieniądza i przyszłości oczekiwania. Mało 

tego, zanim zastanowimy się nad tym, jak oszczędzać, powinniśmy pochylić się przez chwilę 

nad inną kwestią - czy w czasach rekordowo niskich stóp procentowych opłaca się oszczędzać 

w ogóle?

SEKTOR BANKOWY – JAK WIELE ZŁYCH 
WIEŚCI ZOSTAŁO JUŻ ZDYSKONTOWANYCH?

miłosz papst

ostatnie miesiące stały pod znakiem spadających kursów akcji polskich banków. indeks wiG 

banki zanurkował o ok. 30-40% z lokalnego szczytu w maju 201 do obecnych poziomów w reak-

cji na szereg czynników wywierających negatywny wpływ na sektor. niektóre z nich można już 

potraktować jako zrealizowane, inne z kolei nadal egzystują w sferze niepewności.

RYNEK MOJEGO JA

piotr grzesik
ERGO PRO

największym problemem tego, że nie zarabiamy na swoich prawdziwych talentach jest fakt, 

że nie wiemy, jakie talenty mamy. sposób myślenia o sobie, nastawienie do ludzi oraz nieustan-

nie zmieniającego się świata determinują nasz życiowy dobrostan.

str 17

str 3

KOMITETY AUDYTU PO NOWEMU

piotr rybicki
NADZORKORPORACYJNY.PL

2016 jest rokiem zmian w funkcjonowania komitetów audytu spółek giełdo-

wych. 17 czerwca 2016 roku wchodzi bowiem w życie dyrektywa ue nr 2014/56/ue, która to wpro-

wadza dość rewolucyjne zmiany w podejściu do zadań i odpowiedzialności komitetów audytu 

podmiotów zainteresowania publicznego. str 45

str 5
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Akcj   — Największym problemem tego, że Nie zarabiamy Na swoich prawdziwych taleNtach jest fakt, że Nie wiemy, jakie taleNty mamy. sposób myśleNia o sobie, NastawieNie do ludzi oraz NieustaNNie zmieNiającego się świata determiNują Nasz życiowy dobrostaN

— MiChał Masłowski
— szanowni CzytelniCy

SZANOWNI CZYTELNICY

Gdyby na wykresach giełdowych odciąć to, co działo się w 2015 roku, 

zapomnieć o nominalnych wartościach kursów spółek oraz indek-

sów i spojrzeć tylko na ostatnie 2 miesiące, to można odnieść wra-

żenie, że polska giełda jest w znakomitej kondycji. Jeżeli jednak 

spojrzymy na wykres z szerszej perspektywy, to jedyne co przy-

chodzi na myśl, to przysłowie o koniu, który zrzucony z odpowied-

nio dużej wysokości zawsze się odbije.

A jak przyjrzeć się temu, co aktualnie dzieje się na polskiej giełdzie 

i co decyduje o tym, że indeks WIG20 jest na takim, a nie innym 

poziomie, jakie zdarzenia gospodarcze dominują i mają największy 

wpływ na koniunkturę giełdową to niestety, ale na pierwszym miej-

scu należy wciąż wymienić czynniki polityczne. A szkoda, bo już 

trochę czasu od wyborów minęło.

W sposób szczególny moja troska dotyczy spółek Skarbu Państwa 

notowanych na GPW. To one wciąż odciskają największe piętno 

na naszej giełdzie. Karuzela stanowisk na najwyższych szczeblach 

władzy przeszła gładko przez wszystkie duże podmioty pozostające 

pod kontrolą Ministra Skarbu Państwa. W tym akurat nie ma nic 

niepokojącego ani dziwnego. To naturalna kolej rzeczy, że nowa 

władza zastępuje starą i tego należało się spodziewać. Gorzej, 

gdy spojrzymy na styl sprawowania władzy. A tu pozwolę przy-

toczyć sobie tylko jedną z wielu wypowiedzi Ministra Jackiewicza 

(cytat za PAP-em):

Jackiewicz wyjaśnił, że do realizacji tego właśnie celu jest potrzebne 

powołanie holdingu, który pozwoli prezesom spółek SP realizować inte-

resy państwa bez ponoszenia konsekwencji wynikających z Kodeksu 

spółek handlowych. “Stawiamy przed tymi spółkami nowe zadania. 

Muszą realizować również interes właściciela, interes gospodarczy 

naszego państwa” - zaznaczył.

michał masłowski 
Redaktor Naczelny
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Akcj   — Największym problemem tego, że Nie zarabiamy Na swoich prawdziwych taleNtach jest fakt, że Nie wiemy, jakie taleNty mamy. sposób myśleNia o sobie, NastawieNie do ludzi oraz NieustaNNie zmieNiającego się świata determiNują Nasz życiowy dobrostaN  
       — MiChał Masłowski 
       — szanowni CzytelniCy

Szkoda, że Minister Jackiewicz zapomniał, że Skarb Państwa jest 

tylko współ, a nie wyłącznym właścicielem tych spółek. Jakby 

był jedynym, to wówczas hulaj dusza piekła nie ma. Mógłby 

robić wszystko co się jemu i partii rządzącej podoba. Ale przy-

pominam, są to spółki giełdowe z rozproszonym akcjonariatem, 

a ich jedynym celem jest działanie na rzecz zwiększenia war-

tości dla akcjonariuszy. Wszystkich akcjonariuszy. Nawet tych, 

którzy posiadają tylko jedną akcję, a nie jedynie tych co mają 

„zaledwie” 30% i przez to sprawują niepodzielną władzę w spółce. 

Jak Skarb Państwa chciałby postawić inne zadania przed kontro-

lowanymi spółkami, wystarczy ogłosić wezwanie, wycofać daną 

spółkę z giełdy i  można jej wówczas nakazać organizowanie lotu 

nawet na Marsa. Póki jednak tak nie jest, to spółki powinny dzia-

łać zgodnie z tym, co nakazuje im Kodeks spółek handlowych, 

którego zapisy wyraźnie uwierają Ministra Jackiewicza.

Tę, nie ukrywam szokującą, wypowiedź najlepiej podsumo-

wał Andrzej Nartowski (wieloletni prezes Polskiego Instytutu 

Dyrektorów, Honorowy Członek Giełdy, prawdziwy nestor pol-

skiego corporate governance i rynku kapitałowego) w tekście 

„Testament ministra Skarbu”:

Czy Dawid Jackiewicz wie, co mówi? Jego kandydaci do holdingu 

w większości wcale nie są spółkami Skarbu Państwa. To spółki 

z udziałem Skarbu Państwa, niekiedy mniejszościowym. W PKO 

Banku Polskim, PZU, KGHM, Skarb Państwa ma niewiele ponad 30% 

udziału, ale zachowuje się, jakby miał 330%.

Nic dodać, nic ująć.

od redakCji
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JEŻELI NIE GIEŁDA TO CO? 
INWESTYCJE W START-UPY CZ. 1

łukasz Nowak

Spadki na GPW notowane od 2014 roku, jak również szczególnie trudny miniony 
rok, podczas którego WIG20 stracił ponad 30%, skutecznie odstraszają inwestorów 
indywidualnych od zaangażowania na rynku kapitałowym. Alternatywą nie są jednak 
wcale fundusze inwestycyjne, spośród których zdecydowana większość także jest 
przecież „pod kreską”. 

STOWARZYSZENIE INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH

c zy zatem rozwiązaniem mogą być stabilne 

lokaty bankowe z zyskiem na poziomie 

3%? Dobrze, że mamy deflację – w prze-

ciwnym razie zysku na naszych rachunkach nale-

żałoby szukać na drugim miejscu po przecinku.

Jednym z ciekawszych rozwiązań jest zatem inwe-

stowanie w młode, perspektywiczne spółki, popu-

larnie nazywane start-upami. Moda na finansowa-

nie przez aniołów biznesu spółek we wczesnej fazie 

rozwoju narodziła się w Kanadzie, gdzie w latach 

80-tych XX wieku powstała pierwsza sieć anio-

łów biznesu. Koncepcję szybko podchwyciły Stany 

Zjednoczone, które aktualnie są niekwestionowa-

nym liderem nie tylko w dziedzinie technologii. 

To właśnie amerykańskie spółki mają największą 

kapitalizację, zaś aktywnych inwestorów indywi-

dualnych jest tam więcej niż w pozostałych kra-

jach. Szacuje się, że jest to obecnie około 4 mln 

osób, z czego 10% to aniołowie biznesu inwestu-

jący na niepublicznym rynku.

Pod tym względem w Europie prym wiedzie Wielka 

Brytania, na terenie której działa około 50 tys. 

aktywnych inwestorów. Istotnym punktem na euro-

pejskiej mapie są również również Włochy oraz nasi 

zachodni sąsiedzi – Niemcy. Mimo to cały rynek 

europejski pod względem obrotów to zaledwie 25% 

wartości inwestycji dokonywanych za oceanem. 

Edukacja
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Czym charakteryzuje się inwestowanie w młode, 

dynamiczne spółki i dlaczego jak magnes przyciąga 

to najbogatszych aniołów biznesu? Kluczem do zro-

zumienia tego fenomenu są spółki z kapitalizacją 

powyżej 1 mld dolarów, wielkie korporacje i znane 

brandy, które swoją biznesową przygodę zaczynały 

właśnie jako start-upy. Takie spółki noszą miano 

unicornów, a wśród nich można wyróżnić te najbar-

dziej rozpoznawalne: Dropbox, Airbnb, Snapchat, 

BlaBlaCar, Spotify, Spacex, Vice czy Pinterest. 

Podając za CB Insigts, jeszcze w 2011 roku w klu-

bie unicornów było zaledwie kilkanaście spółek, 

podczas gdy pod koniec 2015 roku ich liczba prze-

kroczyła 150!

1 Na 100/ 1 ze 100

Idąc tropem „niewielkich” kwot inwestycji w spółki 

na początku swojej drogi, które urosły do miana 

trendsetterów, w naturalny sposób docho-

dzimy do Apple, które być może nigdy nie osią-

gnęłoby takiego sukcesu, gdyby nie inwestycja 

Mike’a Markkuli w wysokości 250 tys. dolarów 

na bardzo początkowym etapie rozwoju spółki. 

Nie mniej spektakularna jest historia sklepu inter-

netowego Amazon.com, który nie tak dawno wybu-

dował ogromne magazyny we Wrocławiu. Thomas 

Alberg inwestując w perspektywiczny, niewielki 

sklep 100 tys. dolarów zapewne nie przypuszczał, 

że zostanie rynkowym hegemonem, a sam zarobi 

na tym 26 mln dolarów.

Stwierdzeniu, że najwięcej zarobić można 

na projektach internetowych zaprzecza Body Shop. 

Dystrybutor kosmetyków i produktów do higieny 

osobistej swoje sklepy lokuje od Nowego Jorku 

po wschodnią Europę. Szczęśliwy inwestor Ian 

McGlinn, lokując zaledwie 4 tys. funtów wyszedł 

z inwestycji za kwotę 42 mln funtów!

Mówiąc o nadprzeciętnych zyskach i oszała-

miających kwotach należy również wyraźnie 

zaznaczyć ryzyko takich inwestycji oraz tzw. 

„przeżywalność” spółki, co można dostrzec zaglą-

dając od kuchni do funduszy zalążkowych. Średnio 

Źrodło: http://www.visualcapitalist.com/the-increasingly-crowded-unicorn-club/
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ze 100 projektów zgłoszonych w naborach odrzu-

cane jest nawet 90 procent. Do kolejnego etapu 

przechodzi raptem 10 projektów, z czego pienią-

dze dostanie 5 lub 6. Większość z nich zbankrutuje 

w ciągu pierwszych dwóch lat działalności, a sukces 

jednej będzie dla wszystkich powodem do zado-

wolenia. Dlaczego? Jedna dobra spółka w port-

felu może przynieść nawet kilka tysięcy procent 

zwrotu kapitału. Dlatego warto poświęcić zarówno 

wiele czasu, jak i środków na dokładne przesianie 

i sprawdzenie biznesu w praktyce.

kto może zostać aNiołem 
bizNesu?

Przykłady płynące z USA są budujące, ale jak ten 

rynek funkcjonuje w Polsce? Jak zostać aniołem biz-

nesu? Polski rynek start-upów, pomimo krótkiego 

stażu, w ciągu ostatnich pięciu lat przeżywa dyna-

miczny rozwój. W dużej mierze za sprawą unij-

nych funduszy, które wspierają zarówno rozwój 

młodych spółek, jak i licznych zachęt dla inwesto-

rów prywatnych w postaci dodatkowych środków 

dla spółki. W Polsce działa obecnie około 10 sieci 

aniołów biznesu zrzeszając około 1000 aktywnych 

inwestorów, z czego realną i ciągłą działalność pro-

wadzą zaledwie 4 ze wszystkich sieci. Jest to spo-

wodowane w dużej mierze przestojem pomiędzy 

kolejnymi transzami funduszy z UE przyznawanymi 

na dalsze perspektywy rozwoju.

Żeby zostać aniołem biznesu należy przystąpić 

do jednej z sieci inwestorów prywatnych. Jest 

to zwykle wąska, elitarna grupa inwestorów sku-

piona najczęściej przy funduszach seed capi-

tal, które zajmują się przesiewaniem i rozwojem 
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najciekawszych projektów. Aby zostać przyjętym 

należy zadeklarować wolne środki do inwestycji 

najczęściej na poziomie min. 100 000 zł, chociaż 

bywa to również 300 000 zł. W zamian zyskuje 

się możliwość inwestycji w najciekawsze spółki, 

które przedstawiane są wąskiej grupie wybranych 

inwestorów. 

Doskonałym przykładem młodej polskiej spółki 

podbijającej rynek jest Social Wifi – innowacyjne 

narzędzie analityczno-marketingowe. Projekt sfi-

nansowany przy udziale aniołów biznesu z sieci 

inwestorów prywatnych Satus obsługuje obec-

nie 300 tys. użytkowników m.in. sieć restaura-

cji Sphinx. W ubiegłym roku do aniołów biznesu 

zaangażowanych w projekt dołączył Rafał Brzoska 

(Integer, Inpost) wykupując 27,54% udziałów spółki.

W kolejnym artykule: historie polskich start-upów 
oraz jak wybrać sieć do inwestycji w młode roz-
wijające się spółki.
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JAK OSZCZĘDZAĆ 
W CZASACH REKORDOWO NISKICH 
STÓP PROCENTOWYCH?

szymoN matuszyŃski

Jednej, skutecznej recepty będącej odpowiedzią na postawione w tytule pytanie 
na pewno nie ma. Każdy z nas jest w innej sytuacji, inne ma względem pieniądza 
i przyszłości oczekiwania. Mało tego, zanim zastanowimy się nad tym, jak oszczędzać, 
powinniśmy pochylić się przez chwilę nad inną kwesti ą - czy w czasach rekordowo 
niskich stóp procentowych opłaca się oszczędzać w ogóle?

STOWARZYSZENIE INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH

j ako społeczeństwo ogólnie mamy z tym 

problem. Niby wszyscy wiemy, że pienią-

dze odkładać powinniśmy, ale właściwie 

żadne argumenty większości z nas nie prze-

konują. Co z tego, że zarabiamy coraz więcej. 

Co z tego, że aktualnie ceny w Polsce spadają. 

Połowa z nas nie ma odłożonej ani jednej zło-

tówki, nie wspominając o jakimkolwiek zabez-

pieczeniu emerytalnym.

Oszczędzać opłaca się zawsze - niezależnie od ryn-

kowej koniunktury, wysokości stóp procentowych, 

rządów takiej czy innej partii. Oczywiście, że zawsze 

łatwiej znaleźć argument, żeby tego nie robić - naj-

popularniejszy z nich to powiedzenie: „przecież 

jakoś to będzie”. No właśnie, nie będzie „jakoś”. 

Bo jeśli tok naszego myślenia przebiegać będzie 

po tej linii, to będzie wyłącznie źle. 

http://www.sii.org.pl/7970/edukacja-i-analizy/oszczedzaj-na-emeryture.html
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Zadziwiająca jest wiara Polaków w lepsze jutro. 

Na jakiej podstawie wyciągamy wnioski, że za kilka, 

kilkanaście bądź kilkadziesiąt lat kasa Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych (a tak naprawdę kasa 

Skarbu Państwa) pękać będzie w szwach od zgro-

madzonych tam środków płatniczych? A skąd mia-

łyby one się tam znaleźć? Jesteśmy przeciwni 

cięciom świadczeń emerytalnych, nie chcemy dłu-

żej pracować, a już w ogóle nie chcemy słyszeć 

o jakiejkolwiek podwyżce podatków. No jeśli tak, 

to liczyć będzie trzeba na cud, bo pieniądze same 

w państwowej kasie się nie rozmnożą, a z tego 

co jest wiadome, nie planujemy terytorialnej eks-

pansji na inne kraje w celu przejęcia surowcowych 

złóż. 

Ani niskie stopy, ani niskie zarobki nie powinny 

zatem argumentować oszczędnościowego nic 

nierobienia. Jeśli tylko generujemy jakikolwiek 

dochód, jego część absolutnie powinniśmy odkła-

dać. Pytanie tylko teraz gdzie? 

Zanim odpowiemy na to pytanie, ustalmy sami 

w zgodzie ze sobą i własnym sumieniem jedną kwe-

stię - zysk czy bezpieczeństwo. Bo jest to sprawa 

fundamentalna, jeśli chodzi o proces oszczędza-

nia i inwestowania kapitału. I niskie stopy działają 

tutaj niestety mocno na naszą szkodę, sprawiając, 

że tak często wybierane przez Polaków bankowe 

depozyty mogą aktualnie pochwalić się śladową 

zyskownością. 

Drugą kluczową sprawą jest termin jaki musimy 

założyć. Im dłuższy, tym oczywiście pokusić 

się możemy o większe ryzyko. Aczkolwiek ważniej-

sze od zyskowności jest to, że w ogóle rozpocz-

niemy proces oszczędzania.

giełda

Dość stereotypów. Giełda nie jest miejscem, 

w którym można tylko tracić. Inwestowanie w duże 

spółki dywidendowe, o stabilnych fundamentach, 

dobrych wynikach, przejrzystej strategii rozwoju 

opartej na jasnych celach jest pomysłem przynaj-

mniej dobrym. I ten stan nie zmieni się na pewno 

w ciągu tygodnia czy miesiąca.

Oczywiście bierzmy jak najbardziej pod uwagę 

sytuację w ujęciu globalnym, która bywa momen-

tami napięta. Ale śledźmy też dane makro i kon-

dycję polskiej gospodarki, która w ostatnim czasie 

radzi sobie nadspodziewanie dobrze. Inwestujmy 

nie tylko w same spółki, ale także uwzględniajmy 

kontekst sektorowy. Nie podejmujmy decyzji 

w mgnieniu oka, na szybko, w emocjonalnym roz-

targnieniu - oszczędzanie nie bardzo idzie w parze 

z daytradingiem. 

Oczywiście niech inwestycja na giełdzie będzie 

częścią procesu oszczędzania. Nie musimy rzucać 

wszystkich rąk na pokład ku chwale rynku kapita-

łowego. Warto zacząć od mniejszych kwot, a nawet 

sam proces inwestowania poprzedzić okresem 

testowym. Wszak giełda niekoniecznie musi być 

na siłę miejscem dla wszystkich.



14
Akc j    — edukacja  
       — szyMon Matuszyński 
       — jak oszCzędzać w CzasaCh rekordowo niskiCh stóP ProCentowyCh

złoto

Różnie się o tym kruszcu mówi, różnie go oce-

nia. Nie ma jednak żadnych wątpliwości odno-

śnie do jego fundamentów w kontekście długo-

terminowego oszczędzania. Tym bardziej, że opcji, 

z których moglibyśmy w przypadku oszczędzania 

w złocie skorzystać, jest całe mnóstwo. 

Najlepiej oczywiście szukać okazji w złocie fizycz-

nym - sztabkach, monetach czy opcjach zakupu 

kruszcu na raty (niektóre mennice dają już taką 

możliwość). Złoto wolne jest od zawirowań infla-

cyjnych, jest niezwykle trwałym metalem szlachet-

nym, a jego aktualna cena zachęca do większych 

zakupów. 

Podobnie jak w przypadku inwestowania na gieł-

dzie, zanim w złoto zainwestujemy, warto o nim 

nieco poczytać, poznać opinie analityków, inwesto-

rów, czy po prostu zwykłych ludzi, którzy w złoto 

już inwestują. I podobnie jak w przypadku giełdy, 

potraktujmy złoto jako część planu, który w długim 

terminie pozwoli nam osiągnąć kolejną fazę budo-

wania własnego finansowego bezpieczeństwa.

ike/ikze

Produkty te pojawiły się na tej liście z kilku istot-

nych powodów - są narzędziami długoterminowymi, 

z bardzo ważnymi korzyściami podatkowymi, mają 

odgórne limity i są przede wszystkim zwolnione 

z tzw. podatku Belki. 

Ale jest i oczywiście druga strona medalu. Ciężko 

w przypadku tych rozwiązań liczyć na zyskowność 

całego procesu, choć biorąc pod uwagę, że w więk-

szości innych produktów, zawsze wypracowanym 

zyskiem musimy podzielić się z państwową kasą, 

warto i je wziąć pod uwagę.  

Zysk, czy bezpieczeństwo? Tak źle, i tak niedobrze. 

Ale nie zapominajmy - nie realizujemy szatańskiego 

planu zostania rentierem. Robimy wszystko, aby 

pokazująca się w przyszłości na naszym koncie 

kwota, szczególnie wobec przejścia na emeryturę, 

wskazywała więcej niż zero.
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cokolwiek

Choć na pierwszy rzut oka powyższa pozycja 

nie wygląda może zbyt poważnie, kryje w sobie 

niezwykle istotny przekaz. Oszczędzajmy cokol-

wiek i gdziekolwiek, wyrabiając nawyk nieprzejada-

nia wszystkich zarabianych pieniędzy. Oczywiście 

napędzanie gospodarki przez rosnący konsumpcjo-

nizm jest ważne. Ale ważniejsza jest nasza stabilna 

sytuacja finansowa, której nie osiągniemy nigdy, 

jeśli górka posiadanych oszczędności nie będzie 

sukcesywnie rosła. 

Niskie stopy procentowe nie przekonują nas do ban-

kowych lokat, ale za to oferty kredytów wyglądają 

obiecująco. Nie dajmy się jednak zwieźć - poży-

czanie dziś pieniędzy po niższym koszcie banki 

i tak rekompensują sobie marżą. Mamy także 

„jak w banku”, że w wcale nie w tak dalekiej przyszło-

ści RPP podniesie stopy procentowe. A nam prze-

cież nie chodzi o zwiększenie poziomu zadłużenia!

Oszczędzanie, niezależnie od rynkowej koniunktury 

i sytuacji gospodarczej musi stać się nawykiem. Im 

szybciej zdamy sobie z tego sprawę i rozpoczniemy 

ten żmudny proces, tym lepsze będzie nasze samo-

poczucie, przede wszystkim jednak rosnąć będzie 

nasze poczucie bezpieczeństwa. Co wobec zawi-

rowań na rynkach, w polityce i w ogóle na świecie, 

staję się wartością coraz bardziej dziś pożądaną.

http://www.sii.org.pl/5/ochrona-praw.html
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AUTOMATYZACJA KLUCZOWYM 
CZYNNIKIEM SUKCESU W WIELU BRANŻACH

Wywiad z Maciejem Oknińskim, prezesem zarządu i większościowym akcjonariuszem 
Unifi ed Factory SA

adrian Mackiewicz, Stowarzyszenie Inwesto-
rów Indywidualnych:

Spółka Unified Factory może nie być znana wszyst-

kim inwestorom. Czy może Pan przybliżyć czym 

się zajmuje oraz do których spółek z rynku można 

ją porównać?

Maciej okniński, prezes zarządu unified 
factory Sa:

Unified Factory SA to spółka z branży technologicz-

nej. Jesteśmy producentem i globalnym dostawcą 

rozwiązań automatyzujących sprzedaż i obsługę 

klienta. Ich bazą jest Platforma Customer Service 

Automation działająca w oparciu o zaawanso-

wane algorytmy pamięci asocjacyjnej. Konkurencją 

dla nas są firmy oferujące technologie i usługi 

w zakresie wsparcia sprzedaży, obsługi klienta. Jeśli 

chodzi o spółki notowane, porównywać można 

nas do Live Chat, SARE czy Cloud Technology. 

Na rynku amerykańskim są nimi Incontact, ZOHO 

czy Egain, które skupiają się na rozwoju oprogra-

mowania wspierającego i automatyzującego sprze-

daż i obsługę klienta w chmurze. Biorąc pod uwagę 

wynik roczny Unified Factory SA na poziomie 2,4 

mln zł netto, nasza wycena P/E 14 jest kilkukrotnie 

niższa niż wymienionych spółek technologicznych.

Piszecie o sobie, że oferujecie system klasy 
Customer Service automation? do czego służą 
te systemy.

Customer Service Automation pozwala automaty-

zować i przez to przyspieszać i ułatwiać procesy 

obsługi klienta i sprzedaży w segmentach B2B, B2C 

oraz H2H oraz integruje komunikację z klientem 
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(telefon, video, SMS, chat, e-mail, social chat). Jej 

zastosowanie pozwala na automatyzację pełnej 

ścieżki obsługi, obejmującą kojarzenie informacji 

otrzymanych przez klienta z posiadanymi w bazie 

danych oraz w procesie maszynowego uczenia 

się opartego o pamięć asocjacyjną. Przy tworzeniu 

tych rozwiązań wykorzystaliśmy m.in. swoje ponad 

10-letnie doświadczenie w obszarze sprzedaży 

i obsługi klienta. Projekt wystartował komercyjnie 

pod koniec 2014 roku i od razu spotkał się z dużym 

zainteresowaniem wśród klientów w wielu krajach. 

Już w I półroczu 2015 r. spółka zrealizowała bli-

sko 70 wdrożeń w kilku krajach świata (Niemcy, 

Szwajcaria, Czechy, Iran i Chiny), co przełożyło 

się na skokową poprawę wyników. Do końca roku 

zrealizowaliśmy ich ponad 130.

wspomniał Pan o obecności w Iranie. To dziś 
szczególnie perspektywiczny ale i trudny rynek.

Jeśli chodzi o rynek irański mamy bardzo 

dobre doświadczenia. Spółka zrealizowała tam 

do tej pory 48 wdrożeń dla administracji publicznej, 

z których korzystają już setki użytkowników. 

Obecnie finalizujemy kolejne kontrakty, tym razem 

w sektorze bankowym. Naszym celem jest mak-

symalne wykorzystanie szans jakie daje zniesienia 

ekonomicznego embargo na ten kraj.

Spółka ma za sobą bardzo udany rok.

To prawda. Przychody Unified Factory SA

w 2015 osiągnęły poziom 34,8 mln zł i były wyższe 

o 225,67% niż w 2014. Zysk z działalności opera-

cyjnej wyniósł 3,6 mln zł i był wyższy w stosunku 

do analogicznego okresu o 491,61%. Wskaźnik 

EBITDA na poziomie 4,6 mln zł zanotował także 

trzycyfrowe wzrosty (313,8%).Dobrą kondycję 

finansową Unified Factory i jej zdolność do dal-

szych wzrostów gwarantuje wysoki poziom środ-

ków pieniężnych (5,4 mln zł na koniec 2015 r.).

Czy spółka planuje wypłacać dywidendę? 

Naszym celem jest dzielenie się zyskiem z akcjona-

riuszami począwszy od zamknięcia bieżącego roku 

obrotowego. 
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jakie są główne cele spółki na 2016 rok?

Strategia naszego rozwoju ma na celu utrzymanie 

wysokiego tempa wzrostu wyników i kapitalizacji 

spółki. Planujemy wejście na kolejne rynki zagra-

niczne, głównie europejskie (Hiszpania, Portugalia, 

Rumunia, Szwecja, Norwegia, Finlandia, Holandii, 

Belgii, Francja, Wielka Brytania 

oraz Irlandii). Szacujemy, że dzięki 

temu będziemy wstanie zreali-

zować co najmniej 70 nowych 

wdrożeń. Drugim kierunkiem 

jest umocnienie pozycji Unified 

Factory na obecnych rynkach 

zwłaszcza w Iranie, Niemczech 

i w Czechach, ale i w Polsce, 

gdzie uczestniczymy w kilku 

dużych przetargach. Rozwijamy 

nowe kanały sprzedaży, szcze-

gólnie model SaaS, który chcemy 

uruchomić najpóźniej w trzecim 

kwartale 2016 r. Zwiększy on 

dostępność platformy na rynku 

światowym, a co za tym idzie szanse spółki na powo-

dzenie ekspansji globalnej. Drugim jest White 

Label, czyli współpraca z platformami e-commerce 

lub integratorami IT. Realizacja tych celów prze-

łoży się na znaczący wzrostu rentowności netto 

już na koniec 2016.

Strategicznym celem 
dla spółki jest też roz-
budowa algorytmu 
pamięci asocjacyjnej…

Tak, zdecydowanie. Spółka 

przeprowadzi ła  własne 

prace B+R nad szerszym 

wykorzystaniem algorytmu 

w trzech obszarach: automa-

tyzacji komunikacji mailowej, 

semantycznej analizy danych 

tekstowych oraz maszyno-

wego samouczenia. Z naszych 

badań wynika, iż zastoso-

wanie pamięci asocjacyjnej 

Z NASZYCH BADAŃ 
WYNIKA, IŻ ZASTOSOWANIE
PAMIĘCI ASOCJACYJNEJ 
W ZAUTOMATYZOWANIU 
M.IN. PROWADZENIA
KORESPONDENCJI
Z KLIENTAMI, POPRAWIA JEJ 
WYDAJNOŚĆ NAWET O 80%. 
PAMIĘĆ ASOCJACYJNA 
DZIAŁA ANALOGICZNIE 
JAK LUDZKA, NAŚLADUJĄC 
PROCES ZBIERANIA WIEDZY 
PRZEZ MÓZG, JEDNAK
PRZEWYŻSZA 
GO WYDAJNOŚCIĄ.
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w zautomatyzowaniu m.in. prowadzenia kore-

spondencji z klientami, poprawia jej wydajność 

nawet o 80%. Pamięć asocjacyjna działa analogicz-

nie jak ludzka, naśladując proces zbierania wie-

dzy przez mózg, jednak przewyższa go wydajno-

ścią. Posiada również umiejętność samodzielnego 

wyciągania wniosków. Umożliwia automatyzację 

komunikacji w wielu kanałach oraz jej unifikację. 

W przypadku małych i średnich firm, produkt two-

rzy możliwość świadczenia usług w globalnej skali, 

szczególnie w systemie abonamentowym. 

w listopadzie 2015 roku spółka przeprowa-
dziła z powodzeniem prywatną emisje akcji. 
Inwestorzy kupowali w niej akcje po 5 zł za sztukę. 
Na co zostały przeznaczone pozyskane środki?

Dzięki emisji spółka pozyskała 36 nowych akcjona-

riuszy, w tym reprezentujących renomowane insty-

tucje finansowe. Chciałbym podkreślić, że środki 

pozyskane z emisji akcji serii D zostaną w całości 

zainwestowane w dalszy rozwój. 2 mln zł przezna-

czymy na rozbudowę platformy Customer Service 

Automation w kierunku modelu SaaS, a kolejne 

dwa na rozwój pamięci asocjacyjnej. Pozostałe zaś  

na rozbudowę data center i działania marketingowe.

jakie perspektywy  daje spółce branża?

Wysoko oceniamy potencjał rynkowy propono-

wanych przez siebie rozwiązań. Automatyzacja 

przenika branże, procesy biznesowe i generuje 

dodatkowe zyski dla przedsiębiorców. Przykłady 

zastosowań tego typu rozwiązań są spotykane 

w wielu branżach (e-commerce, bankowość i ubez-

pieczenia, telekomunikacja), obejmując przykła-

dowo obieg dokumentacji, workflow, automatyzację 

narzędzi analizy treści i generowanie odpowiedzi. 

Niezależne firmy badawcze oceniają wartość świa-

towego rynku oprogramowania automatyzującego 

obsługę klienta na co najmniej 10 mld USD. Według 

naszych badań (500 polskich przedsiębiorstw) 68% 

z nich widzi potencjał w automatyzacji procesów 

dla swojej firmy. 58% przedsiębiorstw zdaje sobie 

sprawę, że automatyzacja procesów może zna-

cząco wpłynąć na poprawę ich wyników. Wnioski 



20
Akc j    — wywiad

— szyMon Matuszyński
— autoMatyzaCja kluCzowyM CzynnikieM sukCesu w wielu branżaCh

te pokrywają się z badaniami 

renomowanych firm badaw-

czych (Frost&Sullivan), według 

których w najbliższych latach 

co najmniej 60% firm zauto-

matyzuje interakcje z klientami, 

a około 50% z nich w pełni 

zintegruje kanały komunika-

cji. Według innych badań, sto-

sowanie technologii automa-

tyzującej procesy biznesowe 

jest w stanie podnieść wydaj-

ność pracy do 80%, zmniejszyć koszty operacyjne 

o ponad 50%, a także zwiększyć przychody o 20%, 

a w efekcie podnieść jakość obsługi klienta. 

jakie są główne czynniki ryzyka dla spółki 
oraz dla osiąganych wyników?

Intensywny rozwój technologii, konieczny aby spro-

stać światowej konkurencji, wymaga znaczących 

inwestycji, a to zawsze wiąże 

się z ryzykiem. Planujemy 

dywersyf ikac ję  dz ia ła l -

ności  poprzez wejście 

w nowe segmenty związane 

z innowacyjną technolo-

gią oraz poszerzenie port-

fela obsługiwanych klien-

tów zagranicznych. Drugim 

obszarem jest czynnik ludzki, 

stąd moja decyzja, aby klu-

czowi menedżerowie i inży-

nierowie byli jednocześnie akcjonariuszami spółki. 

Nasza działalność polega na realizacji projektów 

o wysokim stopniu złożoności. W przypadku nie-

zrealizowania zawartego kontraktu istnieje ryzyko 

wypowiedzenia przez kontrahenta zawartej umowy, 

ale z drugiej strony sprawnie przeprowadzone 

wdrożenia wiążą z nami klientów na wiele lat.

STOSOWANIE TECHNOLOGII 
AUTOMATYZUJĄCEJ PROCESY 
BIZNESOWE JEST 
W STANIE PODNIEŚĆ 
WYDAJNOŚĆ PRACY DO 80%, 
ZMNIEJSZYĆ KOSZTY
OPERACYJNE O PONAD 50%, 
A TAKŻE ZWIĘKSZYĆ
PRZYCHODY O 20%, 
A W EFEKCIE PODNIEŚĆ 
JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA.
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PODATEK
GIEŁDOWY
1% podatku to Twoja inwestycja 
w przyszłość rynku kapitałowego 
w Polsce!

Wystarczy wpisać nasz numer 

KRS 0000025801 
lub skorzystać z darmowego programu!

www.sii.org.pl/1procent
www.sii.org.pl

http://www.sii.org.pl/23/podatek-gieldowy.html#ak23
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PRZYSZŁOŚĆ NEWCONNECT PO
3 LIPCA 2016 R.

3 lipca 2016 r. to ważna data nie tylko dla polskiego rynku kapitałowego, ale dla rynków 
kapitałowych we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Od tego dnia we wszystkich 
krajach członkowskich będą musiały być stosowane przepisy Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. 
w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR – Market Abuse Regulati on).

P rzepisy te będą miały zastosowanie 

zarówno do instrumentów finansowych 

dopuszczonych do obrotu na rynku regu-

lowanym, jak również do tych znajdujących 

się w alternatywnym systemie obrotu. Co więcej, 

przepisami Rozporządzenia objęte zostaną także 

instrumenty finansowe będące przedmiotem 

ubiegania się o dopuszczenie do obrotu tak 

na rynku regulowanym, jak i w alternatywnym 

systemie obrotu. Rozporządzenie będzie więc 

miało bezpośrednie zastosowanie do akcji noto-

wanych na NewConnect, a także do obligacji 

notowanych na Catalyst (również w ramach ASO).

jarosław dzierżaNowski

1 Pełna nazwa aktu: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku 
(rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 
2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (DZ.UE. L 173/1 z dnia 12 czerwca 2014 r.)

STOWARZYSZENIE INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH



23
Akc j    — prawo  
       — jarosław dzierżanowski 
       — PrzyszłoŚć newConneCt Po 3 liPCa 2016 r

zmiaNy w obowiązkach 
iNformacyjNych

Rozporządzenie szeroko reguluje problematykę 

nadużyć na rynku kapitałowym. Zawiera ono między 

innymi przepisy dotyczące zwalczania manipulacji 

instrumentami finansowymi na rynku, ujawniania 

i wykorzystywania informacji poufnych. Dla emi-

tentów, których akcje są notowane na NewConnect, 

ale także ich akcjonariuszy, szczególnie istotne będą 

zmiany w obowiązkach informacyjnych. Dotyczyć 

one będą przede wszystkim zasad, warunków i ter-

minów przekazywania do publicznej wiadomości 

informacji poufnych. 

Dotychczas obowiązki informacyjne spółek 

z NewConnect regulowały postanowienia 

Regulaminu ASO, a jedynie w bardzo niewielkim 

zakresie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

Od 3 lipca 2016 r. sytuacja ta ulegnie diametralnej 

zmianie. Spółki z NewConnect, tak samo jak spółki 

z rynku regulowanego, będą bowiem podlegać 

obowiązkom informacyjnym bezpośrednio wynika-

jącym z Rozporządzenia MAR. Jego art. 17 naka-

zuje emitentom podawanie informacji poufnych 

do wiadomości publicznej niezwłocznie (czyli naj-

szybciej jak to tylko możliwe). Rozporządzenie 

MAR wprowadza też nową definicję informacji 

poufnych, która będzie obowiązywała w całej Unii 

Europejskiej. Na pierwszy rzut oka może wydawać 

się, że jej treść nie różni się znacząco od treści defi-

nicji dotychczas obowiązującej w prawie polskim. 

Należy jednak mieć na uwadze, że Rozporządzenie 

MAR wprowadza zupełnie nową filozofię raporto-

wania. Wszystkie informacje dotyczące spółki będą 

musiały być kwalifikowane do publikacji w świetle 

nowej definicji informacji poufnej. Postanowienia 

Regulaminu ASO będą mogły mieć w tym zakre-

sie jedynie charakter wskazówek. Nie oznacza 

to jednak, że Regulamin ASO utraci swoje znacze-

nie. Nadal będzie on podstawą do nakładania kar 

przez Organizatora ASO.

NewcoNNect pod Nadzorem 
kNf

Realnym problemem może być brak doświadcze-

nia po stronie emitentów z NewConnect w sto-

sowaniu przepisów o informacji poufnej. Niestety 

raporty bieżące niektórych spółek z NewConnect 

pozostawiają wiele do życzenia, a raporty okre-

sowe jeszcze więcej. Ale już 3 lipca 2016 r. spółki 

z NewConnect przejdą pod szeroki nadzór Komisji 

Nadzoru Finansowego. Za nienależyte wykonywa-

nie obowiązków informacyjnych, kary będzie nakła-

dała KNF, a te będą drakońskie. Rozporządzenie 

nakłada na państwa członkowskie UE obowiązek 

zapewnienia, aby za nieprzekazanie niezwłocznie 

do publicznej wiadomości informacji poufnej mak-

symalna administracyjna sankcja pieniężna wyno-

siła co najmniej:

• dla osoby prawnej 2 500 000 EUR lub 2% całkowi-
tych rocznych obrotów na podstawie ostatniego do-
stępnego sprawozdania zatwierdzonego przez organ 
zarządzający,

• dla osoby fizycznej 1 000 000 EUR – a w państwie 
członkowskim, w którym walutą nie jest euro, rów-
nowartość tej kwoty w walucie krajowej.
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Trudno dzisiaj ocenić, jak dużo spółek z NewConnect 

będzie zagrożonych sankcjami ze strony KNF. Warto 

jednak mieć na uwadze okoliczność, że istotna 

cenotwórcza informacja nieopublikowana w prze-

szłości przez spółkę, od 3 lipca 2016 r. może stać 

się informacją poufną, którą należy niezwłocznie 

przekazać do wiadomości publicznej.

Przykładowo, spółka 1 marca 2016 r. otrzymała 

wypowiedzenie umowy kredytu z banku, które 

skutkuje obowiązkiem zapłaty na jego rzecz kwoty 

poważnie zagrażającej płynności finansowej 

spółki. O zdarzeniu tym spółka nie poinformowała. 

Z uwagi, że jest to informacja precyzyjna, w dal-

szym ciągu nie podana do wiadomości publicznej, 

dotycząca bezpośrednio emitenta, a która w przy-

padku podania do wiadomości publicznej miałaby 

prawdopodobnie znaczący wpływ na cenę jego 

akcji, 3 lipca 2016 r. powinna zostać niezwłocznie 

opublikowana raportem bieżącym.

Warto też zwrócić uwagę, że surowość kar 

może spowodować, że u niektórych emitentów 

z NewConnect zabraknie chętnych do sprawo-

wania funkcji w zarządzie czy radzie nadzorczej. 

Dotyczyć to będzie zwłaszcza emitentów z „nieja-

sną” przeszłością.

doświadczeNie emiteNtów z Nc

Analiza tylko krótkiego okresu od 1 stycznia 2016 r. 

do początku lutego już dostarcza co najmniej kilka 

ciekawych raportów. Dla przykładu w raporcie bie-

żącym nr 3/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r. spółka 

Vedia SA informuje o otrzymaniu pierwszego zamó-

wienia od nowego klienta z Iranu. Niestety nie wia-

domo, czy to pierwsze zamówienie dotyczy jed-

nego tabletu, czy może większej liczby. Powstaje 

zatem pytanie, czy na podstawie takiej treści 

raportu można ocenić cenotwórczość tej informacji? 

Innym ciekawym przypadkiem jest raport bieżący 

nr 3/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. opubliko-

wany przez spółkę Esperotia Energy Investments 

SA stanowiący korektę wcześniejszego raportu 

nr 25/2015 z dnia 22 grudnia 2015. W raporcie 

nr 25/2015 zarząd informuje, że w dniu 22 grud-

nia otrzymał odpis postanowienia sądu w sprawie 

ogłoszenia upadłości spółki. W korekcie raportu 

informuje natomiast, że postanowienie to otrzy-

mał dopiero 27 stycznia 2016 r. (czyli na mniej 

niż 24 godziny przed publikacją korekty). Komunikat 

jest niewątpliwie istotny, gdyż jak wynika z jego 

treści, wniosek o ogłoszenie upadłości spółki został 

oddalony przez sąd ponieważ majątek emitenta 

nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowa-

nia. Dodatkowo w raporcie korygującym zamiesz-

czono informację, że „Orzeczenie Sądu stało 

się prawomocne z dniem 10 listopada 2015 roku”. 

To jest z kolei już bardzo ważna informacja, zgod-

nie bowiem z § 12 ust. 2 pkt 4) Regulaminu ASO 

Organizator ASO wyklucza instrumenty finansowe 

z obrotu w alternatywnym systemie m.in. po upły-

wie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się posta-

nowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogło-

szenie upadłości emitenta, obejmującej likwidację 

jego majątku z powodu braku środków w majątku 

emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. 

Do kanonów raportowania u emitentów obligacji 

z ASO weszło już publikowanie raportu bieżącego 

informującego o terminowej wypłacie odsetek 

kuponowych od obligacji. Wydawać by się mogło, 

że terminowa płatność odsetek to standard, a jedy-

nie brak płatności w terminie może być cenotwór-

czą informacją, która wymaga opublikowania. Być 

może jednak dla niektórych spółek fakt, że udało 

się wypłacić odsetki od obligacji jest tak dużym sukce-

sem, że należy o tym zakomunikować wszystkim 

uczestnikom rynku.

2 źródło: http://www.newconnect.pl 
3 źródło: http://www.newconnect.pl
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INWESTYCJE W ZŁOTO – SPEKULACJA, 
INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA 
CZY UBEZPIECZENIE?

Każde nagłe wahania czy długotrwałe zmiany trendów na rynku złota budzą w branży 
i mediach lawinę emocji, pytań, informacji i dobrych rad na temat tego, czy w złoto 
inwestować warto czy też nie. W czasie hossy przeczytamy, że złoto jest jedną 
z najbezpieczniejszych inwestycji i może tyko zyskiwać na wartości, w czasie bessy 
z kolei, że to relikt przeszłości, bezwartościowa bryła metalu, która nie generuje 
żadnych zysków. To jak to z tym złotem jest?

Z acznijmy od tego, że inwestycja w złoto 

jest jak każda inna obarczona ryzykiem. 

Błędne są przekonania mówiące o tym, 

że nie można na nim stracić i jest to stuprocen-

towo bezpieczna inwestycja, o czym niektórzy 

dość boleśnie przekonali się na własnej skórze 

w ciągu ostatnich lat.

Faktycznie, przez długi czas złoto notowało wysokie 

i stabilne stopy zwrotu. Z uwagi na niską korelację 

z innymi aktywami oraz fakt, że popyt na nie rośnie 

w czasach niestabilności polityczno-finansowej, 

w latach kryzysu jako jedyne przynosiło zyski – 

i to całkiem wysokie. W ciągu ostatnich lat nie raz 

było tak, że to rynki akcji, czy to zagraniczne, czy kra-

jowe były bardziej opłacalne. Srebro trzykrotnie 

dało zarobić ponad 2 razy więcej niż jego droższy 

brat. Pamiętajmy, że po pierwsze nic nie rośnie 

w nieskończoność, a po drugie spadki na złocie 

oraz zaskoczenie wśród wielu osób pokazuje tylko 

nieprzewidywalność w analizowaniu cen tego 

kruszcu. O ile wiadomo, że na cenę złota wpływają 

m.in. kurs dolara, inflacja, sytuacja gospodarcza 

aNNa skopowska STOWARZYSZENIE INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH

http://rynekzlota24.pl/
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na świecie, popyt ze strony banków centralnych 

czy turbulencje polityczno-ekonomiczne, to już 

przewidzenie tych wydarzeń i oszacowanie wiel-

kości ich wpływu jest nie lada wyzwaniem. Nigdy 

nie mamy pewności, że złoto kupiliśmy w dołku 

i w jakim kierunku będą podążały ceny w najbliż-

szym czasie. Stąd jeśli interesuje nas spekulacja 

(czyli kupowanie złota ze względu na przewidy-

wany wzrost jego wartości), inwestycje krótkoter-

minowe lub częste zmiany pozycji na instrumen-

tach finansowych, to złoto nie różni się niczym 

od rynku akcji, walut czy innych surowców. Można 

się nawet pokusić o tezę, że może być bardziej 

ryzykowne ze względu na wyżej wymienioną trud-

ność w interpretacji czynników jakie wpływają 

na jego cenę. Tym bardziej, że około połowa całego 

popytu na złoto ma charakter spekulacyjny, czyli 

głównym celem kupna jest oczekiwanie, że jego 

wartość wzrośnie. Potencjalny wzrost czy spadek 

cen jest więc w dużej mierze napędzany nadzie-

jami inwestorów, a nie jak w przypadku innych 

surowców albo towarów popytem przemysłowym/

potrzebą konsumpcji. Poza tym faktycznie, złoto 

nie generuje dodatkowych zysków w postaci cho-

ciażby dywidendy i jedynym sposobem na zysk jest 

sprzedanie go po lepszej cenie. 
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Rys. 1. Roczne stopy zwrotu z inwestycji w złoto, srebro, indeksy WIG20 i S&P500 

         Źródło: stooq.pl Złoto – cena spot (XAUUSD), Srebro – cena spot (XAGUSD)
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złoto Nie jest po to aby 
Na Nim zarabiać ale po to, aby 
uchroNić się przed spadkiem 
wartości papierowego 
pieNiądza
Złoto jako inwestycja długoterminowa jest pewną 

formą ubezpieczenia naszych pozostałych inwe-

stycji lub oszczędności. W długim terminie cha-

rakteryzuje się bowiem mniej więcej podobną siłą 

nabywczą, ze względu na brak możliwości dodruku 

albo dorobienia go, jak to się dzieje w przypadku 

papierowego pieniądza. Jest najmniej skorelo-

wane ze wszystkimi pozostałymi aktywami, jakie 

możemy posiadać w portfelu. Szukając więc opcji 

inwestycyjnej, która da nam poczucie bezpieczeń-

stwa najrozsądniejsze jest kupno złota w postaci 

fizycznej, nad którym będziemy mieli kontrolę, 

które w razie potrzeby będzie można po prostu 

zabrać z domu i sprzedać w dowolnym miejscu 

na świecie. Ze względu na chęć upłynnienia go, 

albo w przypadku przymusu w sytuacji zawiro-

wań gospodarczych i braku dostępu do gotówki 

czy giełdowego krachu, dla osób potrzebujących 

większej płynności dobrym rozwiązaniem będzie 

kupno ETF-u na złoto, jednak także długotermi-

nowo. Wykres 2 prezentuje macierz stóp zwrotu 

złota od 1968 r. w różnych horyzontach czaso-

wych. Każdy kwadrat pokazuje roczną stopę zwrotu, 

zakładając kupno kruszcu w jednym roku i sprze-

daż w kolejnym. Wybieramy rok kupna z osi pozio-

mej, z pionowej z kolei rok sprzedaży. Miejsce 

przecięcia pokazuje stopę zwrotu w tym okre-

sie, oznaczoną odpowiednim kolorem. Wyraźnie 

widać dwa historyczne okresy, kiedy złoto windo-

wało szczyty tj. w latach 70-tych minionego wieku 

i na początku nowego millenium oraz długotrwały 
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Rys. 2. Macierz stóp zwrotu złota od 1968 r. w różnych horyzontach czasowych
         Źródło: htt p://research.perthmint.com.au/2015/05/06/45-year-returns-matrix-for-gold
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dołek rozpoczęty w latach 80-tych, kiedy to trzeba 

było czekać prawie 25 lat na uzyskanie dodat-

niego zwrotu z inwestycji. Macierz pokazuje także, 

że w złoto nie opłaca się inwestować krótkoter-

minowo. Czarna linia wyznacza 20-letni horyzont 

inwestycyjny. Pole na lewo od niej pokazują zwroty 

z inwestycji co najmniej 20 letnich. Oprócz inwesto-

rów, którzy kupili kruszec na początku lat 80-tych, 

większość odnotowała stabilne zyski do 10%. 

Obszar na prawo od czarnej linii pokazuje krótsze 

horyzonty inwestycyjne, cechujące się dużą zmien-

nością, dające szanse na dwucyfrowe zyski… bądź 

straty. Potwierdza to fakt, że złoto w perspektywie 

krótkoterminowej jest ryzykowną inwestycją. 

decyzja zapadła, chcemy kupić 
złoto. jakie mamy możliwości?

Wybór konkretnej opcji zależy od odpowiedzi 

na pytanie po co tak naprawdę w złoto chcemy 

inwestować. Jeśli celem jest spekulacja i zarabia-

nie na krótkoterminowych wzrostach i spadkach, 

będą nas interesowały instrumenty finansowe, 

które są stosunkowo łatwo dostępne i płynne, czyli 

szybko można je sprzedać. Należą do nich:

• ETF-y (ang. exchange traded funds), czyli otwarte 
fundusze inwestycyjne, którymi na giełdzie można 
handlować tak samo jak akcjami, skonstruowane tak, 
by odzwierciedlać zmiany cen złota, jednak nie gwa-
rantują tego. Część ETF-ów faktycznie ma swoje po-
krycie w złocie, jednak inne próbują odzwierciedlić 
jego cenę poprzez zakup kontraktów terminowych, 
akcji spółek wydobywających złoto, czy certyfika-
tów. Kupując ETF-y nie jest się właścicielem złota, 
nie można poprosić funduszu o wydanie go. Gra 
się jedynie na zmianę jego ceny i na tym ewentual-
nie zarabia lub traci. Obecnie na GPW nie ma do-
stępnych ETF-ów na metale szlachetne. Jest to więc 
rozwiązanie dla osób, które nie mają problemu z in-
westowaniem za granicą i które interesuje otwieranie 
jedynie krótkoterminowych pozycji.

• produkty strukturyzowane – podobnym do ETF
-ów rozwiązaniem dostępnym na GPW są tzw. ETP 
(ang. exchange traded products), emitowane przez in-
stytucje finansowe, których cena uzależniona jest 
od wartości instrumentu bazowego – w tym przy-
padku od ceny złota. Na polskiej giełdzie emitują 
je ING i Raiffeisen Centrobank.

• kontrakty futures na złoto – czyli zobowiązanie do za-
kupu lub sprzedaży złota po z góry ustalonej cenie 
w konkretnym terminie w przyszłości. Są bardzo 
płynne, ich ceny są transparentne, a koszty transakcji 
raczej niskie. Nie następuje jednak fizyczna wymiana 
towaru. Złota, którym handlujemy nie posiadamy ma-
terialnie. Kupując takie „papierowe złoto” dostajemy 
jedynie obietnicę posiadania metalu. Nie gwarantuje 
nam to bezpieczeństwa zbliżonego do posiadania fi-
zycznego złota. Jest to opcja tylko dla osób skoncen-
trowanych na zmianach kursu kruszcu, kupujących 
po to, by szybko sprzedać po spodziewanym wzro-
ście wartości.

• akcje kopalń złota, firm zajmujących się jego wydoby-
ciem/sprzedażą – Na wycenę tych przedsiębiorstw 
oczywiście ma wpływ cena złota, jednak nie tylko ona 



30
Akc j    — edukacja  
       — anna skoPowska 
       — inwestyCje w złoto – sPekulaCja, inwestyCja dłuGoterMinowa Czy ubezPieCzenie

gra tutaj rolę. Jak w przypadku każdego innego przed-
siębiorstwa, na jego rentowność będzie oddziaływało 
także wiele innych czynników. W związku z tym może 
się zdarzyć, że cena złota będzie windowała w górę, 
a akcje firm będą spadać ze względu np. na strajki 
pracowników, zawalenie się szybu, koszty wydobycia 
etc. 

• fundusze inwestycyjne – na polskim rynku najła-
twiej dostępne z instrumentów. Zarządzający fundu-
szami zazwyczaj nie kupują złota, ale akcje, kontrakty 
czy certyfikaty, a my jednostki uczestnictwa w tych 
funduszach. Czasami inwestycje w produkty powią-
zane ze złotem są mieszane np. z obligacjami co spra-
wia, że stopy zwrotu na złocie mogą być zupełnie 
inne niż te osiągnięte przez fundusz. 

W przypadku wszystkich wymienionych instrumen-

tów finansowych musimy się liczyć z dodatkową 

opłatą za zarządzanie (fundusze), bądź prowizjami 

domu maklerskiego oraz koniecznością opłace-

nia podatku od dochodów inwestycyjnych. Łączy 

je także to, że w żadnym z przypadków nie jeste-

śmy tak naprawdę właścicielami złota. Zakładamy 

się tylko o jego zmianę cen, na czym możemy zaro-

bić albo stracić. Równie dobrze mógłby być to każdy 

inny metal szlachetny, akcje spółki czy waluta.

Jeśli natomiast zakup złota traktujesz w kategoriach 

długoterminowych, chcesz zabezpieczyć swój kapi-

tał albo ubezpieczyć oszczędności, to rozwiąza-

niem jest zakup fizycznego złota, gdzie do wyboru 

masz trzy opcje:

• biżuterię,

• monety kolekcjonerskie,

• sztabki i monety bulionowe.

Najlepiej sprawdzają się te ostatnie, czyli zakup 

czystego złota inwestycyjnego. W przypadku biżu-

terii i numizmatów ich cena nie zależy jedynie 

od wartości metalu samego w sobie. Płacimy także 

za wartość kolekcjonerską, unikatowość, estetykę 

wykonania, subiektywne walory estetyczne i szereg 

innych czynników. Nie jest to tak proste do wyce-

niania i szczególnie osobom początkującym grozi 

ryzyko przepłacenia. Tę zabawę lepiej pozostawić 

ekspertom z dziedziny i pasjonatom. 

Wybierzmy zatem to co oczywiste. Wartość szta-

bek i monet bulionowych, które bite są w jed-

nakowej formie i dużych ilościach zależą jedynie 

od ceny złota. Gdzie je kupić? U dużych i uznanych 

dealerów, zarówno tych państwowych jak i prywat-

nych. Darujmy sobie lombardy, aukcje internetowe, 

mało znanych dealerów z rewelacyjnymi promo-

cjami. Chcemy przecież mieć pewność, że kupu-

jemy złoto, a nie pozłacany wolfram. Generalnie 

nie ma większego znaczenia to, czy wybierzemy 

sztabkę czy monetę. Mimo, że sztabki kojarzą 

się nam ze sporymi kawałkami tego metalu prze-

chowywanymi w skarbcu, to można kupić i takie 

ważące jeden gram.
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Ważne jest jednak żeby o nie dbać bo jakość, zary-

sowania oraz zniszczenia wpłyną na cenę pod-

czas sprzedaży. Stąd najlepiej nie wyciągać sztabki 

ani monety z trwałego opakowania CertiCard, 

w którym ją kupimy. Można spotkać się z opiniami, 

że to monety są bardziej opłacalne. Rzekomo 

monety trudniej jest podrobić, są bardziej wia-

rygodne i rozpoznawalne, i łatwiej sprawdzić ich 

autentyczność. Jednak do tej pory nie słysza-

łam o osobie, która miałaby jakikolwiek problem 

ze sprzedaniem złotej sztabki, stąd nie widzę sensu 

w dopłacaniu do monety kupując fizyczny kruszec. 

Bardziej od formy liczy się także wielkość. Im więcej 

złota kupimy, tym niższa będzie jego cena. Obecnie 

wg stawek Mennicy Wrocławskiej różnica między 

kupieniem 20 sztabek po 1g, a jednej 20g wynosi 

około 580 zł. Warto więc kupić jednorazowo więk-

szą ilość. Jednak miejmy zdrowy rozsądek. Jeśli 

chcemy zainwestować sporo, wtedy korzystniej 

jest rozdzielić to na kilka części. Łatwiej będzie 

nam je sprzedać, a ponadto nie będziemy musieli 

pozbywać się całych zapasów naraz. Kupując złoto 

fizycznie oczywiście ponosimy koszty prowizji 

dla dealerów, jednak unikamy podatku od docho-

dów inwestycyjnych, jako że sprzedaż złota działa 

na takich samych zasadach jak np. umowa zbycia 

samochodu. Jeśli byliśmy w jego posiadaniu przy-

najmniej pół roku – nie płacimy podatku dochodo-

wego. Z tego też względu należy, oprócz sztabek, 

przechowywać dokument zakupu. 

Jeśli więc z jakiś powodów nie chcesz inwe-

stować długoterminowo albo szukasz oka-

zji do zarobku czy pomnażania kapitału – złoto 

nie jest dla Ciebie. Lepiej zrobisz dając zarobić 

swoim pieniądzom dzięki dywersyfikacji portfela, 

inwestycjom pod dywidendę albo IPO spółki o sil-

nych fundamentach. Kupno sztabki nie jest atrak-

cyjną inwestycją, która ma zagwarantować zyski, 

ale decyzją-ubezpieczeniem, która ma na celu 

zabezpieczenie kapitału w turbulentnych czasach, 

kiedy nie wiadomo czy dostęp do gotówki w pew-

nym momencie nie zostanie utrudniony a inflacja, 

nie zje oszczędności.
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http://www.tylkodlaorlow.pl/
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KOMITETY AUDYTU PO NOWEMU

2016 jest rokiem zmian w funkcjonowania komitetów audytu spółek giełdowych. 
17 czerwca 2016 roku wchodzi bowiem w życie dyrektywa UE nr 2014/56/UE, 
która to wprowadza dość rewolucyjne zmiany w podejściu do zadań i odpowiedzialności 
komitetów audytu podmiotów zainteresowania publicznego.

trochę historii…

Komitety audytu nie są w polskim ustawodawstwie 

nowością. Już w 2009 roku wprowadzono obo-

wiązek ich posiadania zmieniając przepisy ustawy 

o biegłych rewidentach (poświęcony jest temu 

art. 86). Ustawodawca, jak wydaje się dziś nie będąc 

w całości przekonany do faktycznej skuteczności 

przepisu, zostawił „furtkę” podmiotom, zwalniając 

rady nadzorcze w minimalnym składzie (tj. 5-cio 

osobowym) od wyodrębniania komitetów, równo-

cześnie obligując, jak widać dziś – dość naiwnie, 

całą radę do wykonywania zadań komitetu. W nie-

zwykle szczątkowy sposób opisano również zada-

nia komitetu. Efektem takiego podejścia jest fak-

tyczne marginalizowanie roli komitetów audytu, 

czego przejawem jest choćby fakt, że tylko w około 

1/5 z rad nadzorczych wyodrębniono samodzielne 

komitety audytu. W konsekwencji też i faktycz-

nych specjalistów w tej dziedzinie jest w Polsce 

może kilku.

Nowości 2016

Obecnie, chociaż precyzyjnie należałoby podać 

datę 16 kwietnia 2014 r., bo w tym dniu wprowa-

dzono dyrektywę nr 2014/56/UE, komitetom audytu 

poświęca się dużo więcej miejsca, równocześnie 

istotnie podnosząc ich rangę. Dano również dość 

długi czas na (obowiązkowe) dostosowanie przepi-

sów krajów członkowskich do wyżej wymienionego 

przepisu, bo aż ponad 2 lata. W Polsce faktyczne 

piotr rybicki NADZORKORPORACYJNY.PL
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prace trwają od sierpnia 2015 roku i na moment 

pisania tych słów jesteśmy na etapie… konsultacji 

projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy 

o biegłych rewidentach. Czasu wprawdzie jeszcze 

trochę jest, ale na pewno data ewentualnego uchwa-

lenia nowelizacji na 16 czerwca 2016 (tj. dzień 

przed) nie jest tą oczekiwaną przez wszystkich. 

Tak więc dzisiejsza analiza zmian jakie nastąpią 

w funkcjonowaniu komitetów audytów opiera 

się w dużej mierze na zapisach dyrektywy, a także 

tych ujętych w „projekcie założeń projektu”.

co się zmieNia?

Przede wszystkim należy wskazać, że proponowa-

nie zapisy zmian w ustawie o biegłych rewiden-

tach wprowadzą trzy kluczowe istotne noweliza-

cje, ważne dla funkcjonowania komitetów audytu:

• inna – szersza – będzie grupa podmiotów, u których obo-
wiązkowy będzie komitet audytu, a także jak sam ko-
mitet ma wyglądać, głównie w zakresie kompetencji 
jej członków,

• zobligują biegłych rewidentów do współpracy z ko-
mitetem audytu w procesie badania sprawozdania fi-
nansowego – będzie to faktyczna nowość dla wielu 
rad nadzorczych,

• wprowadzą odpowiedzialność (administracyjną karę 
pieniężną) dla członków komitetów audytu – cytując 
projekt założeń projektu – „adekwatnie do przypisa-
nych im zadań”.

Stosunkowo najprostsze jest opisanie ostatniego 

z punktów, gdyż poza zacytowanym powyżej „ade-

kwatnie do przypisanych im zadań” nie wskazano 

dotychczas żadnego konkretu. Pozostaje nam 

zatem czekać na treść projektu nowelizacji. Można 

domniemywać, że wprowadzenie tego zapisu może 

zniechęcać do piastowania funkcji w komitetach 

audytu, wynagrodzenia mogą nie rekompensować 

odpowiedzialności rad nadzorczych, w tym rów-

nież członków komitetów audytu. 

Kluczową zmianą z perspektywy spółek wydaje 

się sposób podejścia do katalogu podmiotów, 

u których komitet będzie obowiązkowy. Otóż 

decydującym kryterium ma być wielkość podmiotu, 

a nie jak dotychczas…liczba członków rady nadzor-

czej. Niestety obecnie nie wiemy jeszcze „jak duże” 

podmioty zostaną zobligowanie. Należy jednak 

spodziewać się odwrócenia trendu – prawdopo-

dobnie u 4/5 spółek wyodrębniony komitet audytu 

będzie, od czerwca, obowiązkowy. Analiza dyrek-

tywy wskazuje, że taki komitet musi być powołany 

do 17 czerwca 2016 roku, ale czy taki kierunek 

zostanie zachowany w nowelizacji ustawy o bie-

głych – dopiero zobaczymy. Gdyby rzeczywiście 

pozostał w mocy 17 czerwca 2016 roku – czeka 

nas dużo zmian już w najbliższym czasie. Tym bar-

dziej, że wprowadzono nowe wymogi, a w zasadzie 

rozszerzono liczbę członków. Ponad połowa z nich  

powinna być niezależna (w tym przewodniczący 

komitetu – obowiązkowo) i przynajmniej jeden 

członek powinien posiadać kwalifikacje lub kom-

petencje w zakresie rachunkowości i/lub rewizji 

finansowej. Ponadto komitet audytu (jako organ) 

będzie musiał posiadać kompetencje odnoszące 

się do branży. 

1 Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 
oraz o nadzorze publicznym, tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1011 ze zmianami; dalej: „ustawa o biegłych rewidentach”
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Ostatnią kwestią jest zobligowanie audytora 

do współpracy z komitetem audytu w toku bada-

nia sprawozdania finansowego spółki zaintereso-

wania publicznego. Dotychczas  w wielu faktycz-

nych przypadkach, rola rady nadzorczej ograniczała 

się do podjęcia uchwały o wyborze audytora. 

Obecnie (czyli oczywiście od 17 czerwca 2016 roku) 

audytor zostanie zobligowany do sporządzania 

dodatkowego sprawozdania dla komitetu audytu. 

Pocieszającą informacją jest fakt, że zasadni-

czo zakres zadań komitetów audytów nie ulegnie 

zmianie. Nadal obowiązujące są „Zalecenia Komisji 

z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczące roli dyrekto-

rów niewykonawczych lub będących członkami 

rady nadzorczej spółek giełdowych” (2005/162/

WE), gdzie określono m.in. funkcjonowanie komi-

tetów audytu.

zadaNia komitetów audytu

Do zadań komitetów audytu należy:

• monitorowanie rzetelności informacji finansowych 
przedstawianych przez spółkę, w szczególności w dro-
dze przeglądu stosowności i konsekwencji stosowania 

metod rachunkowości przyjętych przez spółkę i jej 
grupę (w tym kryteria konsolidacji sprawozdań finan-
sowych spółki w grupie),

• przegląd, przynajmniej raz w roku, systemów kontroli 
wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, pod kątem za-
pewnienia, że główne ryzyka (w tym związane z prze-
strzeganiem obowiązujących przepisów prawa i re-
gulacji) są prawidłowo identyfikowane, zarządzane 
i ujawniane,

• zapewnienie skuteczności funkcji audytu wewnętrz-
nego, w szczególności w drodze wydania zaleceń 
dotyczących wyboru, powołania, ponownego po-
wołania i odwołania szefa działu audytu wewnętrz-
nego oraz dotyczących budżetu tego działu, a także 
przez monitorowanie reakcji kierownictwa na jego 
ustalenia i zalecenia. Kiedy w spółce nie ma funkcji 
audytu wewnętrznego, konieczność jej wprowadze-
nia powinna być przedmiotem przeglądu, przynaj-
mniej raz w roku.

Zalecenia zawierają również wiele istotnych zapi-

sów dotyczących samego funkcjonowania komite-

tów audytu.
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podsumowaNie
• Do wejścia w życie zmian w funkcjonowaniu komitetów 

audytów zostało jeszcze kilka miesięcy, ale spółki już 
dziś powinny pomyśleć o dostosowaniu się do zmian,

• Znacznie zmienią się dotychczasowe zadania komite-
tów audytu, wzrośnie ich liczba zadań a tym samym 
ponoszona odpowiedzialność,

• Nowe zadania otrzymają również audytorzy badający 
sprawozdania finansowe jednostek zainteresowania 
publicznego.

A zatem czas rozpocząć prace nad wdrożeniem 

zmian w komitetach audytu! 17 czerwca 2016 roku 

będzie już nową rzeczywistością dla Komitetów 

Audytów

Zapraszamy na wykład Pana Piotra Rybickiego 

podczas Konferencji WallStreet 20 pod tytu-

łem „Rachunkowość kreatywna – fakty i mity o fałszo-
waniu sprawozdań finansowych spółek giełdowych”, 
który odbędzie się 4 czerwca 2016 roku w Karpaczu, 

w Hotelu Gołębiewski.

http://www.sii.org.pl/9782/edukacja-i-analizy/wallstreet/konferencja-wallstreet-20.html#ak9782
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http://www.sii.org.pl/9782/edukacja-i-analizy/wallstreet/konferencja-wallstreet-20.html#ak9782
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RYNEK MOJEGO „JA”

Największym problemem tego, że nie zarabiamy na swoich prawdziwych talentach jest 
fakt, że nie wiemy, jakie talenty mamy. Sposób myślenia o sobie, nastawienie do ludzi 
oraz nieustannie zmieniającego się świata determinują nasz życiowy dobrostan.

W sieci  z łatwością można wyszu-

kać komentarze,  blogi  lub pro-

fi le w mediachspołecznościowych 

poświęcone „urokom” korporacji, których auto-

rzy z rozgoryczeniem – szczerym, co nie ulega 

raczej wątpliwości – piszą o swojej codzienności 

w warunkach złowieszczego mordoru. Opisują 

świat, w którym podstawowe zasady współży-

cia społecznego są deptane, czy wręcz dewasto-

wane przez nieodpowiedzialnych, kijo-marchew-

kowych managerów, dla których stara maksyma 

„po trupach do celu”, wcale nie wybrzmiała, 

choć z ich ust padają publicznie zupełnie inne 

deklaracje. 

Wielu z takich autorów przysięga „rzucić to w dia-

bły”, „odejść na swoje”, „zmienić swoje życie”. Haseł 

– jak na rewolucyjnych sztandarach – jest zawsze 

wiele. Ale jak niewielu potrafi to zrobić? Albo jesz-

cze prościej – ilu jest w stanie choćby zwrócić 

odważnie uwagę, że „tak nie można”? W większo-

ści przypadków, pobrzękiwanie słowną szabelką 

to szczyt twórczych możliwości. Po weekendzie, 

z bólem brzucha, wciąż wracają do swojej „fabryki”, 

bo przecież „lepszy znany wróg niż nieznany przyja-

ciel”. A przyjacielem być dobrze, przede wszystkim 

dla siebie. Patrzenia oczami perspektyw i możliwo-

ści można się nauczyć. Warto, ponieważ w ten spo-

sób tworzy się rynek własnego „ja”. Profesor Robert 

Gwiazdowski podczas jednego z wykładów powie-

dział „Umiesz robić frytki? Świetnie! Naucz się jeszcze 

angielskiego – będziesz mógł robić frytki na całym 

świecie i za lepsze pieniądze”. Sposób myślenia jest 

zawsze kluczowy, żeby zrobić coś dobrego dla siebie. 

Inny prawdziwy przypadek. Do Polski przyjeżdża 

piotr grzesik ERGO PRO
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wykształcony obywatel jednego z państw Ameryki 

Południowej. Nie zna języka, a jego wykształcenie 

uniwersyteckie wymaga nowych uprawnień. Zostaje 

w kraju i zaczyna korzystać z tego, co ma do zaofe-

rowania. Uczy hiszpańskiego – to oczywisty pierw-

szy krok. Drugi to kuchnia. W jego kraju gotuje 

się smacznie, a dla Polaków egzotycznie. Warto 

„sprzedać” swój talent. Trzeci krok to muzyka. Jest 

przecież obdarzony poczuciem rytmu. Umie tań-

czyć, więc może uczyć i tego. Zna się na muzyce 

latynoskiej – będzie DJ-em na imprezach w stylu 

„latino”. W krótkim czasie – nie znając dobrze języka 

i mając problemy z „poruszaniem się” w nowych 

realiach – osiąga znacznie więcej niż niejeden sie-

dzący na etacie w korpo. Historia prawdziwa.

podobNo 1.

Podobno Polska to naród przedsiębiorczy. Podobno 

– ponieważ statystyki nie mówią wszystkiego. 

Owszem, w świecie IT należymy do światowej czo-

łówki, wiele polskich start’upów ma wysoki poten-

cjał zwrotu, mamy świetnych lekarzy i osiągnięcia 

w tak zwanych „nowych mediach” (gry kompute-

rowe, animacje, interactive), prężny rynek hand

-made, kapitalną branżę meblarską… Mamy pra-

wie 2 miliony firm, a każdego roku kilkaset tysięcy 

Polaków zakłada nową działalność.

I tu trochę jak z dowcipem o Radio Erewań… 

To prawda, że mamy niecałe 2 miliony firm, ale tylko 

co trzecia zatrudnia jakiegoś pracownika, a nie-

całe 100 tysięcy zatrudnia więcej niż dziesię-

ciu ludzi. To prawda, że Polacy zakładają firmy 

na potęgę, ale w wielu wypadkach jest to „przed-

siębiorczość wymuszona”. Jeśli wierzyć Global 

Entrepreneurship Monitor (2012), to wymuszone 

było założenie około 40% firm. To prawda, że Polacy 

zakładają firmy, ale robią to częściej „z ostateczno-

ści” niż z poczucia celu, chęci, twórczego spojrze-

nia na świat i swoich możliwości. Albo jak powie-

dział kiedyś mój znajomy - „bo mi kazano”.

Rynek własnego „ja” to rynek znajomości siebie. 

Każdy będzie mocno indywidualny. Oczywistą 

kwestią jest, że najlepiej pracować w zawo-

dzie zrodzonym z pasji. Wówczas cele są auten-

tyczne, a zaangażowanie wystarczająco płomienne, 

by trzymać żar działania. Niedawno światu ujaw-

nił się Mateusz M z Lublina. Prawdziwy lubelski 

Sztukmistrz. Do tej pory – anonimowo – robił filmy 

motywacyjne, które za pośrednictwem internetu 

oglądał cały świat. Dziś wiadomo kim jest – mło-

dym mieszkańcem wschodniej Polski. I pasjonatem.  

Prawdopodobnie z tą pasją będzie mu się dobrze 

żyło. Bo z anonimowego utalentowanego człowieka, 

stanie się cenionym, pożądanym montażystą.

Rynek własnego „ja” to nie kwestia wyboru między 

byciem przedsiębiorcą, a pracą na etacie. To kwestia 

zmiany postaw, spojrzenia na siebie, zrozumienia 

własnych silnych stron i tego, co możemy zaofe-

rować od siebie innym. To również nie jest pytanie 

ile kosztuje nas taka zmiana? Pytanie jest inne - 

ile będzie kosztowało nas życie bez takiej zmiany? 

Poweekendowy powrót do „mordoru” jest gwaran-

cją frustracji i dalszym obniżaniem własnej warto-

ści, a te mogą mieć katastrofalne skutki dla naszego 

życia psychicznego i fizycznego. To w oczywisty 

sposób przekłada się na relacje z najbliższymi i oto-

czeniem zawodowym.

W Polsce optymizm wciąż jest towarem deficy-

towym, a dodatkowo często zastępuje go zwy-

kła zawiść lub strach przed porażką. Czy to tylko 
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opinia publicysty? Nie. Tak mówią badania. CBOS 

i PAP na jesieni ubiegłego roku powiedziały nam, 

że „Polacy postrzegają siebie również jako ludzi dobrych, 

serdecznych i przyjaznych. Do swoich mocnych stron 

zaliczają zaradność, przedsiębiorczość, operatywność…” 

i fragmencik dalej

„W ocenie CBOS, na ciemniejszą stronę autoportretu 

Polaków – poza malkontenctwem – składają się m.in.: 

zazdrość i zawiść (8%), cwaniactwo i kombinatorstwo (8%), 

brak szczerości, fałsz, nieuczciwość i obłuda (3%)”.

Ciekawa zbitka „przedsiębiorczość i operatywność” 

vs. „cwaniactwo i kombinatorstwo”.

Od 1989 roku Polska osiągnęła bardzo wiele jako 

kraj. Zarówno politycznie, gospodarczo, jak i wize-

runkowo. Jednak – ponieważ optymizm jest deficy-

towy – wciąż łatwiej nam wskazywać mankamenty 

i zaniedbania niż cieszyć się z własnych osiągnięć. 

Politycznie wciąż wolimy rozliczać, niż budo-

wać, a społecznie nadal – nawet nieświadomie – 

wspieramy „kombinowanie” nadając temu typową 

i do tego pozytywną „polską cechę”. Wielkość sza-

rej strefy w Polsce jest ogromna (około 25%). I choć 

wielu z nas opowiada się za „klarownością” prze-

pisów, usług, współpracy, to nadal przyzwalamy 

społecznie na „pensję pod stołem”, wybieramy nie-

wystawiających rachunków murarzy, glazurników 

i fryzjerów. Mówimy „Polak potrafi” i tego rodzaju 

powiedzonkami legitymizujemy to, czego oficjalnie 

nie akceptujemy. Polak podróżujący po Skandynawii 

chwali sobie spokój i bezpieczeństwo na dro-

dze. Cieszy się później znajomym (sam słyszałem 

tę opowieść), jak to kierowcy w Norwegii zwracają 

innym uwagę na niebezpieczną, zbyt szybką jazdę. 

I ten sam Polak po powrocie do kraju dwukrot-

nie przekracza prędkość w terenie zabudowanym 

i ze śmiechem dodaje „że dlatego jeździ tak szybko, 

bo im krócej przebywa się na polskich drogach, 

tym jest bezpieczniej”.  Statystyki akcji typu „znicz” 

nie kłamią. Apele o trzeźwość na drodze ścierają 

się z zdaniem typu „No co ty, Zdzisiek, ze szwa-

grem się nie napijesz?”.

Cechy, które lubimy sobie żartobliwie przypisywać 

jako „narodowe”, czyli umiejętność kombinowania, 

cwaniactwo, spryt – a jednocześnie, które uspra-

wiedliwiamy w działaniu (bo wszyscy tak robią) – 

obracają się w dłuższej perspektywie przeciwko 

nam. To nie sprytne kraje są bogate i zasobne 

w możliwości ale te, które umiały wykorzystać 

wiedzę obywateli i konsekwentnie, planowo, roz-

sądnie budowały silną gospodarkę. Polski nie było 

na mapie świata przez ponad 100 lat. Oczywiście, 

zdajemy sobie sprawę, że sami sobie jesteśmy winni 

takiej sytuacji, ale znajdzie się spora grupa takich, 

którzy niekoniecznie żartem powiedzą, że to spisek 

„żydów, masonów”. A Robert Górski dodaje w kaba-

recie „…i pedałów”.

podobNo 2.

Podobno jesteśmy także jednym z najbardziej zapra-

cowanych narodów świata. W tej kwestii pobili-

śmy nawet samych Amerykanów i ich amerykań-

ski sen. Bo przecież, gdy się marzy to nie można 

spać. OECD w rankingu sprzed 2 lat umieściło 

nas na 5 miejscu wśród najbardziej zapracowa-

nych, tylko znów należy wsypać łyżkę dziegciu. 

Pracowitość nie równa się efektywność. Z efek-

tywnością w Polsce krucho. Daleko przed nami 

są i Holendrzy, i Duńczycy, i Norwegowie. A wła-

śnie ci pracują najkrócej. Czym zatem się chwa-

limy? Nieefektywnym przepracowaniem?
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A kwestia oszczędzania? Belgowie, Niemcy, Anglicy 

(i przedstawiciele wielu innych narodów) zaraz 

po rozpoczęciu pracy zawodowej, odkładają pienią-

dze na swoją emeryturę. Abstrahując od wyższych 

niż w Polsce zarobków – robią to, bo mają nawyk 

oszczędzania. W Polsce ten temat – a w szczegól-

ności temat oszczędzania na emeryturę – kojarzy 

się z polityczną przepychanką, a nie poważnym 

wyzwaniem. I to pomimo faktu, że problem eme-

rytalny jest faktycznie poważny, a w kraju od lat 

dostępne są bardzo podobne (do zachodnich) pro-

dukty, z podobnymi możliwościami, rozwiązaniami 

hybrydowymi, które dają szansę na realne zabez-

pieczenie przyszłości. Oni działają – u nas mówi 

się „jakoś to będzie”. Znamy to co najmniej od „Pana 

Tadeusza”.  W Zaścianku przecież wieszcz napisał:

„Szabel nam nie zabraknie, szlachta na koń wsiędzie, 

Ja z synowcem na czele, i jakoś to będzie!”

podobNo 3.

Nie wierzymy w siebie. Jak można budować 

rynek własnego „ja”, jeśli nie wierzy się w siebie? 

To sprawa zbyt poważna i skomplikowana, żeby stre-

ścić ją w trzech lapidarnych zdaniach. Trudno jed-

nak przemilczeć fakt, że ciągłe zmiany w systemie 

nauczania na wszystkich poziomach, a także przy-

gotowanie pedagogiczne wielu nauczycieli pozo-

stawia sporo do życzenia. I wpływa na sposób, 

w jaki funkcjonujemy na co dzień.

Polacy zaliczają się do narodów, które bardzo dobrze 

radzą sobie z językami obcymi (przede wszystkim 

z językiem angielskim, raport Education First English 

Proficiency Index 2015). Sami jednak tak o sobie 

nie myślimy. Wolimy dołować się swoim brakiem 

perfekcji. To nic, że potrafimy. Dla nas ważne jest 

to, czego nie potrafimy. To nic, że jesteśmy zrozu-

miani. Dla nas ważne jest to, że popełniliśmy głupi 

albo drobny błąd gramatyczny. Tak nas nauczono. 
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Że albo ma być świetnie, albo wcale. W efekcie 

stronimy od swobodnej komunikacji bo boimy 

się braku płynności, wstydu, wyśmiania, błędów 

i obniżenia samooceny. Podobnie jest z przedsię-

biorczością. Wiele osób nie decyduje się zostawić 

nieźle płatnej – ale destrukcyjnej wewnętrznie – 

pracy, żeby zarabiać na swoim talencie. Dlaczego? 

Ponieważ jeśli nie wyjdzie, to własna rodzina jako 

pierwsza złoży gratulacje jego „głupocie”. Bycie 

w cudzych oczach nieudacznikiem – choć oczy-

wiście w tym przypadku należałoby powiedzieć 

prędzej o odwadze i chęciach – jest na tyle krę-

pujące, że nie pozwala nam budować własnego 

rynku. Niestety, bliżej nam do wiary w cudzy obraz 

sukcesu, niż namalować swój własny.

podobNo możNa to zmieNić

Badania pokazują, że Polacy dość często zmieniają 

pracę (średni poziom rotacji to 21% – w UE 19%), 

ale trudno powiedzieć, że nie boją się przebran-

żowień. Często myślimy o sobie w kategoriach 

„wyuczonego zawodu”, czyli skoro ktoś przepraco-

wał dziesięć lat w bankowości – tylko w bankowo-

ści się odnajdzie. Tymczasem nasz „arsenał” zawo-

dowy jest często znacznie bogatszy, lecz zupełnie 

nieuświadomiony. Wystarczy zmienić perspektywę 

w myśleniu o swojej pracy, żeby znaleźć te umie-

jętności i cechy, które mamy już opanowane i które 

także w innych branżach pozwolą nam z satysfak-

cją wykonywać powierzone zadania. Różnorodność 

branżowa może być pozytywna – w wielu wypad-

kach zapewnia świeże spojrzenie na rutynowe 

czynności. Co więcej, człowiek bogaty o różne 

doświadczenia może antycypować zagrożenia 

i dawać impulsy do nowych kierunków rozwoju.

Budowanie rynku własnego „ja” to poniekąd ukła-

danie puzzli z własnych talentów, pragnień i marzeń. 

Będziemy robili to tym sprawniej, im lepiej wyobra-

zimy sobie końcowy obrazek i im bardziej w niego 

uwierzymy. Oczywiście sam talent nie wystarczy. 

Ale praca oparta na wykorzystaniu tego w czym 

jesteśmy dobrzy, wzmacnia wiarę w siebie i pcha 

ku dalszym możliwościom. 

Faktem jest jednak, że aby zarabiać na swoim talen-

cie (lub też talenty pomnażać, jak radzi Pismo), naj-

pierw trzeba je poznać. Do tego konieczna jest 

świadomość swoich mocnych cech, poczucie war-

tości i chęć pracy nad sobą. 

podobNo możNa…rozpozNać 
swoje taleNty.

Czy ja mam talent?

talent czy potencjał? wrodzony czy wykształ-
cony? – oto są pytania współczesnych wojow-
ników poszukujących zwycięstwa w postaci 
różnorako rozumianego sukcesu. Gladiatorzy kor-
poracyjni chętnie konsumują koncepcje uwalnia-
nia z siebie (w zależności od kontekstu) dobrotli-
wego lub wściekłego smoka, raz rozgrzewającego 
do czerwoności własny napęd i namiętność pasji, 
a przy innej okazji niszczycielsko połykającego nie-
wygodne emocje, ludzi, wspomnienia i przeszłość.

współcześnie pojęcie talentu funkcjonuje nieco 
odmiennie w przypadku młodzieży i ludzi bar-
dzo młodych, szukających własnej drogi życiowej 
i najatrakcyjniejszych ścieżek do zaspokojenia 

felieton
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istotnych potrzeb i samorozwoju. i inaczej w przy-
padku ludzi, którzy wkroczyli już na drabinę wła-
snej kariery i chcieliby ją jak najszybciej przebyć, 
żeby nie powiedzieć „pokonać”.

więcej zaangażowania – więcej produktywno-
ści – więcej poczucia szczęśliwości – trzy takie 
właściwości osobistego potencjału może rozpo-
znać u siebie każdy wypełniając płatny test talen-
tów instytutu Gallupa. wypełniło go (Clifton 
strenghtsFinder Form) już ponad 13 milionów 
ludzi poszukujących odpowiedzi (i diagnozy), 
który z 34 talentów jest im wrodzony lub przypi-
sany. niektórzy uważają, że jest to lista potencjal-
nych zasobów osobistych, poznanie której daje 
odpowiedź na dość zasadnicze pytanie (i ważne 
dla każdego): „Po co tu jesteś, czyli do czego zostałeś 
stworzony”. na liście kluczowych talentów znaj-
dują się takie właściwości pomocne w osiąganiu 
życiowego sukcesu jak: zdolności analityczne, bli-
skość, bezstronność, osobisty czar, elastyczność, 
empatia, rywalizacja, rozwijanie innych, uczenie 
się, wizjonerstwo, wiara w siebie, itp.

oczywiście metod diagnozowania własnych – 
jawnych i ukrytych talentów jest sporo. Podobnie 
jak równie wiele jest sposobów rozumienia poję-
cia „talent” i motywacji do jego rozpoznawania 
lub doskonalenia. dla niektórych talent, to pasja, 
radość spełnienia w dążeniu do doskonałości 
i poczucie sensu. dla innych to okazja do uka-
zania światu własnej wyższości, przewagi i nie-
zwykłości. tym pierwszym najczęściej towarzyszy 
pot i łzy, tym drugim próżność oraz (wcześniej 
lub później) rozczarowanie. dla wszystkich jednak 
subiektywne poczucie posiadania talentu (nieza-
leżnie od „obiektywnego” faktu jego występowa-
nia) jest źródłem natchnienia, siły i determinacji 

– a to zwykle są wystarczające okoliczności zdoby-
wania szczytów, niezależnie na jakiej wysokości.

dr leszek Mellibruda – psycholog biznesu, eks-

pert medialny, szkoleniowiec. Autor wielu publikacji 

naukowych i popularnonaukowych, wykładowca aka-

demicki. Od wielu lat realizuje z powodzeniem pro-

gramy coachingowe dla managerów i korporacji.

felieton
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ORGANIZATORZY

Przewidywalny i stabilny wzrost 
jest możliwy… pod warunkiem, 
że wiesz, jak szukać opcji rozwoju!

TopLine Power®

Konferencja z cyklu Elite Leadership Program

DR GEORG TACKE

Już dziś zgłoś udział w konferencji. 
Odwiedź: www.georgtacke.pl • Zadzwoń: 22 250 11 44 • Napisz: konferencje@hbrp.pl

Dyrektor zarządzający Simon-Kucher 
& Partners – globalnego lidera rozwiązań 
stymulujących wzrost. Bazując na prawie 
30 latach doświadczenia doradczego, firma 
opracowała rewolucyjny model TopLine 
Power®, koncentrujący się na 4 najważniej-
szych motorach wzrostu: strategii, marke-
tingu, pricingu i sprzedaży. Narzędzie 
to po maga zwiększać przychody bez 
konieczności cięcia kosztów, przyczyniając 
się jednocześnie do podniesienia rentowno-
ści nawet o kilkaset punktów bazowych.

TopLine Power

DR GEORG TACKE
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GOŚĆ SPECJALNY

Przeskanuj swoją � rmę pod kątem 
szans na dodatkowe przychody i zyski, 
wykorzystując nowatorską metodę 
� rmy Simon-Kucher & Partners
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AKCJONARIUSZE POLCOLORITU POKAZUJĄ 
JAK WALCZYĆ O SWOJE PRAWA

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych od wielu miesięcy wspiera inicjatywę 
akcjonariuszy mniejszościowych spółki Polcolorit, którzy sprzeciwiają się wycofaniu 
jej akcji z obrotu. Jednym z istotniejszych punktów spornych w całej sprawie okazała 
się cena zaoferowana w wezwaniu, które poprzedzało dalsze działania związane 
ze zniesieniem dematerializacji akcji.

N a wezwanie do sprzedaży akcji Spółki 

z ceną ustaloną na poziomie 0,75 zł 

żaden akcjonariusz nie odpowiedział. 

Mniejszościowi udziałowcy zdecydowali się rów-

nież zawiązać Porozumienie, które liczy obecnie 

około 100 uczestników i skupia osoby dyspo-

nujące około 12% kapitału zakładowego Spółki. 

Udział ten stanowi bardzo istotną cześć akcji 

Polcolorit pozostających w wolnym obrocie. 

Co istotne, jest to pierwsza inicjatywa na GPW, 

za którą stoi tak duża aktywność i determina-

cja akcjonariuszy mniejszościowych, a co istotne 

realizowana w głównej mierze przez samych 

członków Porozumienia. Jak się również nie tak 

dawno okazało, są też pierwsze owoce tej aktyw-

ności, mianowicie sąd zdecydował o zabezpie-

czeniu roszczenia akcjonariuszy mniejszościo-

wych Spółki poprzez wstrzymanie wykonania 

uchwały NWZ dotyczącej zniesienia demateria-

lizacji akcji Spółki na czas trwania postępowania 

o stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchy-

lenie tej uchwały.

akcjoNariusze mNiejszościowi 
mówią „Nie”

Uchwała w sprawie zniesienia dematerializacji 

akcji Polcolorit została podjęta podczas obrad 

NWZ Spółki w dniu 16 grudnia 2015 r. m.in. głosami 

piotr cieślak STOWARZYSZENIE INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH
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akcjonariusza większościowego Pani Barbary 

Urbaniak-Marconi. W trakcie obrad sprzeciw do pro-

tokołu do podjętej uchwały zgłosiło ponad 90 akcjo-

nariuszy, w tym również SII (taka ilość sprzeciwów 

jest ewenementem na naszym rynku). Część, tj. kilka 

procent głosów w kapitale zakładowym Polcolorit 

należących do członków Porozumienia podczas 

obrad NWZ reprezentowało Stowarzyszenie, wielu 

członków stawiło się również osobiście, a dodat-

kowo liczne grono akcjonariuszy było reprezento-

wane przez przedstawiciela Porozumienia.

sprawa trafiła do sądu

W konsekwencji sprzeciwów zgłoszonych podczas 

obrad NWZ w dniu 16 grudnia 2015 r. roku do uchwały 

o zniesieniu dematerializacji akcji, członkowie 

Porozumienia reprezentowani przez Kancelarię, 

przy dodatkowym wsparciu prawnym jednego 

z członków Porozumienia, a także Stowarzyszenia 

zaskarżyli kontrowersyjną uchwałę. Wnieśli o stwier-

dzenie jej nieważności jako sprzecznej z ustawą, 

ewentualnie o uchylenie uchwały jako sprzecznej 

z prawem i dobrymi obyczajami, godzącej w inte-

res Spółki, a także mającej na celu pokrzywdze-

nie akcjonariuszy.

Ponadto akcjonariusze wystąpili o zabezpiecze-

nie ww. roszczeń poprzez wstrzymanie wykonania 

tej uchwały do czasu prawomocnego zakończenia 

postępowania o stwierdzenie nieważności ewentu-

alnie uchylenie zaskarżonej uchwały. Akcjonariusze 

mniejszościowi przeciwni są nie tylko wyklucze-

niu akcji z obrotu, ale także wyrażają dezaprobatę 

wobec ceny ogłoszonej w wezwaniu. Ich zdaniem 

odbiega ona od wartości godziwej, jak również 

księgowej przypadającej na jedną akcję. 
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decyzja sądu i odpowiedź 
spółki

Jak się niedawno okazało, Sąd decyzją z dnia 15 stycz-

nia 2015 r. postanowił zabezpieczyć roszczenia 

akcjonariuszy mniejszościowych, poprzez wstrzy-

manie wykonania Uchwały w sprawie zniesienia 

dematerializacji na czas trwania postępowania 

o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie 

Uchwały NWZ. Wskazał m.in., że brak zabezpie-

czenia znacznie utrudni osiągnięcie celu postępo-

wania, ponieważ zniesienie dematerializacji akcji 

i wycofanie spółki z rynku giełdowego rodzi kon-

sekwencje praktycznie niemożliwe do odwrócenia. 

Sąd zaznaczył też, że argumenty akcjonariu-

szy uprawdopodabniają wątpliwości, co do tego, 

czy zaproponowana w wezwaniu ogłoszonym 

przez akcjonariusza większościowego cena była 

ceną godziwą. Z kolei wobec decyzji podję-

tej przez sąd, w dniu 22 stycznia 2016 r. Zarząd 

Spółki wystosował do KNF wniosek o zawiesze-

nie postępowania w przedmiocie dematerializacji 

akcji. Jednocześnie Zarząd poinformował, że zło-

żenie wniosku nastąpiło w związku z wniesieniem 

powództwa przez akcjonariuszy.

Należy walczyć o swoje

Trudno dziś stwierdzić jaki będzie finał tej sprawy, 

Niezależnie jednak od wyniku postępowań sądo-

wych, akcjonariusze mogą czuć się wygranymi, 

choćby dlatego, że udowodnili, że potrafią tak 

mocno się zaktywizować i walczyć o swoje prawa. 

Pewne jest też, że pierwszy etap batalii, w tym przy-

padku sądowej, rozstrzygnięty został na korzyść 

akcjonariuszy mniejszościowych. Determinacja 

i aktywność Porozumienia Polcolorit powinny sta-

nowić inspirację dla akcjonariuszy pozostałych 

spółek giełdowych, bo niejednokrotnie zdarzały 

się na rynku sytuacje kontrowersyjne, niezgodne 

z interesem akcjonariuszy mniejszościowych, 

a mimo to, po stronie akcjonariuszy (poza aktywno-

ścią i wylewanymi żalami na forach internetowych) 

panowała zupełna bierność. Czas to zmienić!
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ZŁOTÓWKA SKAZANA NA UTRATĘ 
SWOJEJ WARTOŚCI?

rafał irzyŃski

Ostatnie miesiące przyniosły kontynuację trendu osłabiania polskiej złotówki. 
Wobec dolara została pokonana bariera 4 zł. Mając na uwadze poprzednie lata, 
tak wysokiego kursu nie było od 2003 roku. Z kolei wobec euro została naruszona 
kluczowa bariera 4,40, która była ważnym oporem przez ostatnie 4 lata. Co jest 
przyczyną tracenia na wartości złotówki? Jakie są zagrożenia i negatywne skutki 
coraz słabszej waluty rodzimej? Do jakich poziomów może się osłabić?

P rzez wiele lat złotówka należała do jednych 

z najbardziej stabilnych walut na świe-

cie. Nasza gospodarka była wymieniana 

jako przykład tego, jak przejść suchą nogą 

przez zawirowania kryzysowe w skali regionalnej 

oraz światowej. Polska nie doświadczyła ujem-

nych odczytów dynamiki PKB ani ratunkowych 

decyzji  własnego banku centralnego, takich 

jak chociażby dodruk pieniądza i skup obliga-

cji. Również system bankowy nie doznał prak-

tycznie większego uszczerbku podczas kryzysu 

subprime z lat 2008-2009. Te czasy jednak są już 

przeszłością, a tym co skutecznie burzy wizję 

stabilnej gospodarki są nieodpowiedzialni poli-

tycy, którzy nie tylko zaingerowali w stabilność 

systemu bankowego, ale także skokowo zwięk-

szyli deficyt budżetowy oraz uderzyli w stabil-

ność instytucjonalną państwa. Ten ostatni czyn-

nik był wskazany przez agencję Standard & Poor’s 

przy zaskakującym obniżeniu ratingu dla Polski. 

A wiele wskazuje, że jest to dopiero początek fali 

obniżek ratingów tak dla kraju, jak i dla kolej-

nych, polskich podmiotów. Inne agencje również 

pogroziły już palcem i ostrzegają przed możli-

wością swojej negatywnej weryfikacji ratingów.

STOWARZYSZENIE INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH
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W pierwszym dniu reakcji na decyzję S&P, zło-

tówka osłabiła się do euro o blisko 10 groszy 

wyznaczając nowe maksima ponad poziomem 

4,50 zł za jedno euro. Istnieją dwa, bardzo istotne 

powody, dla których złotówka będzie jeszcze 

przez wiele miesięcy zagrożona widmem nagłego 

osłabienia. Pierwszym z nich jest realna groźba 

realizacji zapowiedzi przewalutowania hipotecz-

nych kredytów w obcej walucie. Różne wylicze-

nia wskazują, że może to kosztować polski sys-

tem bankowy od 40 do nawet 90 mld zł. Jest 

to kwota, którą banki jednorazowo nie udźwigną, 

a to może doprowadzić do załamania systemu ban-

kowego. Co gorsze, im słabsza będzie złotówka, 

tym większe będą koszty ewentualnego przewa-

lutowania. Drugim powodem jest niekontrolo-

wane i skokowe zwiększenie deficytu. Już teraz 

wiadomo, że program 500 zł na dziecko oraz plan 

obniżenia wieku emerytalnego mogą być niedo-

szacowane od strony wydatków. Z kolei nakłada-

nie nowych obciążeń podatkowych poprzez poda-

tek od aktywów bankowych czy podatek handlowy, 

w niewielkim stopniu rozwiązuje ten problem. 

słaby złoty już daje się Nam 
we zNaki

Dla przeciętnego obywatela słabnąca do tej pory 

złotówka nie jest jeszcze znaczącym obciąże-

niem. Naturalnie utratę jej wartości można odczuć 

po wycenie raty kredytu w obcej walucie, zaku-

pie euro, dolara czy funta w kantorze, lub podczas 

zagranicznych wakacji. Pomysł taniego importu 

samochodów z krajów Zachodniej Europy także 

należy odłożyć na inny czas. Chwilowo nie odczu-

wamy również efektu drogiego dolara, a to za sprawą 

taniejących surowców, zaś przede wszystkim ropy 

naftowej. Można tylko podejrzewać, ile kosz-

towałby litr benzyny gdyby dolar przynajmniej 

od roku nie słabł. Tym samym podmiotami, które 

już za chwilę najmocniej odczują osłabienie zło-

tówki będą firmy, które część kosztów rozliczają 

w obcej walucie. Są to przede wszystkim importerzy 

oraz przedsiębiorstwa ponoszące koszt czynszów 

w euro.
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do jakich poziomów złoty 
może się osłabić?

Choć stopień osłabienia nie jest jeszcze duży, 

kolejne obniżki ratingów dla Polski, ale także pro-

blemy europejskich banków czy eskalacja konfliktu 

w Syrii, w który zaangażowane są już największe 

mocarstwa mogą sprawić, że złotówka odczuje 

to na swojej wycenie. Patrząc na obraz techniczny 

możliwe jest osiągnięcie poziomu 4,90 przez parę 

EUR/PLN. Wówczas automatycznie para USD/PLN 

może powędrować do 4,50, a za franka szwajcar-

skiego trzeba będzie zapłacić również około 4,50 zł.

co może uchroNić złotówkę?

Zmniejszenie skali realizacji zapowiadanych 

przez rząd projektów, z całą pewnością pomogłoby 

złotówce. Dzięki temu możliwe byłoby zmniejszenie 

deficytu budżetowego, co postawiłoby w lepszym 

świetle kondycję finansów publicznych i oddaliło 

od ważnych progów. Wbrew pozorom uwagę inwe-

storów od słabnącej pozycji krajowej waluty odcią-

gnęłyby także problemy innych państw. Równie 

istotne jest, aby odczyty z gospodarki, która nadal 

rozwija się w przyzwoitym tempie, pozostały 

na obecnym, dobrym poziomie. I to właśnie w sile 

gospodarki należy upatrywać największych szans 

dla stabilnego złotego.
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http://www.sii.org.pl/9782/edukacja-i-analizy/wallstreet/konferencja-wallstreet-20.html#ak9782
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