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Grow Further.

POSTAW NA ROZWÓJ 
APLIKUJ NA PRAKTYKI W BCG!
Kim jesteśmy?

The Boston Consulting Group (BCG) to wiodąca, globalna rma doradztwa 
strategicznego, najlepszy pracodawca wśród rm konsultingowych według 
magazynu Fortune.  Jesteśmy partnerem Światowego Forum Ekonomicznego 
w Davos, opracowaliśmy strategie dla Igrzysk Olimpijskich w Londynie oraz 
międzynarodowych regat Volvo Ocean Race.

Praktyki w BCG – dlaczego warto?

Program praktyk - Visiting Associate -  to prawdziwy "Uniwersytet Biznesu". 
Nasi praktykanci nie tylko zdobywają umiejętności  
i narzędzia niezbędne w pracy konsultanta, ale także mają okazję do rozwijania 
własnego potencjału. 

Zasługujesz na wyjątkową ścieżkę kariery?
Jesteś gotowy rozwiązywać największe problemy biznesowe?
Chcesz pracować w międzynarodowym zespole?

Osoby zainteresowane programem praktyk letnich prosimy
o wypełnienie aplikacji on-line do 17 czerwca 2012 r.

Więcej informacji na www.bcg.pl
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Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie

W czasie kryzysu – wszechobecnej niepew-
ności gospodarczej i społecznej – nadchodzące 
zmiany stają się nieuniknione i  coraz bliższe. 
Niektóre z nich są pożądane, np. gorąco dysku-
towana potrzeba reorganizacji w systemie edu-
kacji czy próba rozwiązania problemu bezrobo-
cia wśród młodzieży. Inne, jak choćby głębokie 
reformy pogrążonych w  stagnacji gospoda-
rek, postrzegane niejednoznacznie, wywołują 
fundamentalne spory na poziomie doktryny. 
Wreszcie zmiany najbardziej globalne i  nie-
koniecznie oczekiwane, będące jednocześnie 
najbardziej niezależnymi od podmiotów decy-
zyjnych – przede wszystkim przesunięcie go-
spodarczego punktu ciężkości świata z krajów 
rozwiniętych do Azji.

Czy nękana problemami budżetowymi 
i  słabnącą konkurencyjnością Europa będzie 
w stanie utrzymać istotne miejsce w nowym ła-
dzie gospodarczo–politycznym? Jakie wyzwa-
nia stoją przed krajami rozwijającymi się i czy 
ich zapowiadana globalna supremacja jest taka 
pewna?

Te i inne nie mniej zajmujące tematy poru-
szamy w  drugim numerze kwartalnika Profit 
Journal. Zachęcamy do lektury, a także do wy-
miany poglądów na łamach Magazynu. 
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AKTUALNOŚCI

Over the years, advanced and developing 
countries have experimented, sometimes deli-
berately and frequently inadvertently, with a va-
riety of approaches to growth. Unfortunately, 
many of these strategies have turned out to have 
built–in limitations or decelerators – what one 
might call elements of unsustainability. And 
avoiding serious damage and difficult recove-
ries requires us to get a lot better at recognizing 
these self–limiting growth patterns early on.

Here are some of the items in a growing li-
brary of decelerating growth models.

In developing countries, import substitution 
as a way to jump–start economic diversification 
can work for a while; but, over time, as produc-
tivity growth lags and comparative advantage is 
over–ridden, growth grinds to a halt.

Small, open economies are naturally some-
what specialized, which leaves them vulnerable 
to shocks and volatility. But, in terms of growth 
and living standards, the cost of economic di-
versification, when implemented by protecting 
domestic industries from foreign competition, 
eventually outweighs the benefits. It is better to 
allow specialization, and build effective social 
safety nets and support systems to protect pe-
ople and families during economic transitions. 
Such “structural flexibility” is better adapted to 
enabling the broad changes that rapidly evo-
lving technological and global economic forces 
require.

Mismanagement of natural–resource wealth underpins an especially 
potent self–limiting pattern of growth and development. If invested in 
infrastructure, education, and external financial assets, natural–resour-
ce revenues can accelerate growth. But, too often, such revenues distort 
economic incentives, which come to favor rent–seeking and interfere with 
the diversification that is essential for growth.

More recently, many advanced countries have discovered a “new” set 
of growth models with built–in structural limitations: excessive private or 
public consumption, or both, usually accompanied and enabled by rising 
debt and inflated asset prices, and a corresponding decline in investment. 
This approach appears to work until domestic aggregate demand can no 
longer sustain growth and employment, at which point it ends in either 
gradual stagnation or a  violent financial and economic crisis. (In fact, 
many developing countries have learned this the hard way, but the lessons 
seem not to have crossed over to advanced countries.)

But the opposite of the excessive–consumption model – excessive re-
liance on investment to generate aggregate demand – is also a self–limi-
ting growth pattern. When the private and social returns of investment 
diminish too much, growth cannot be sustained indefinitely, even though 
rising investment rates can sustain aggregate demand for a while. Altering 
this growth pattern is a significant part of the challenge that China now 
faces.

Rising inequality in either opportunity or outcomes (and often both) 
also poses threats to the sustainability of growth patterns. While people 
in a wide range of countries accept some degree of market–determined 
income variation, based on differential talents and personal preferen-
ces, there are limits. When they are breached, the typical result is a sen-
se of unfairness, followed by resistance and, ultimately, political choices 
that address the inequality, though sometimes in counter–productive, 
growth–impeding ways.

Perhaps the largest long–run sustainability issue concerns the adequ-
acy of the global economy’s natural–resource base: output will more than 
triple over the coming two or three decades, as high–growth developing 
economies’ four billion people converge toward advanced–country inco-
me levels and consumption patterns. Existing economic–development 
strategies will require significant adaption to accommodate this kind of 
growth.

Some adaptation will occur naturally, as rising energy and other com-
modity prices generate incentives to economize or seek alternatives. But 

MICHAEL SPENCE 
A Nobel laureate in 
economics, is currently 
Chairman of the Commission 
on Growth and Development, 
an international body charged 
with charting opportunities 
for global economic growth.

Why Do Economies 
      Growing?Stop  
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the un–priced environmental externalities – 
global warming and water depletion, for exam-
ple – will require serious attention, not myopic, 
reactive mindsets and approaches. 

All of these self–limiting growth patterns 
tend to have three things in common. First, in 
one or several dimensions, some part of the eco-
nomy’s base of tangible, intangible, and natu-
ral–resource assets is being run down. I would 
include social cohesion as part of the asset base: 
it is the one that is depreciated by excessive 
inequality.

Measurement issues play an important role 
here. It is easier to run down something that is 
partly invisible because it is not regularly or ef-
fectively measured. Expanded measurement of 
the dimensions of economic, social, and envi-
ronmental performance is necessary to broaden 
awareness of sustainability issues.  

Second, unidentified self–limiting growth 
patterns produce very bad results. Expectations 
come to exceed reality, and resetting the sys-
tem to a sustainable growth pattern is difficult. 
After all, past investment shortfalls have to be 
made up and future–oriented investments un-
dertaken simultaneously – a double burden that 
must be borne by the current generation. An in-
ability to resolve the distributional and fairness 
problem can produce gridlock, paralysis, and 
prolonged stagnation.

Finally, many of these flawed growth pat-
terns involve fiscal distress. Contrary to the 
prevailing wisdom nowadays, some degree of 
Keynesian demand management in the trans-
ition to a  more sustainable growth pattern is 
not in conflict with restoring fiscal balance over 
a sensible time period. On the contrary, applied 
both individually and together, fiscal stimulus 
and consolidation are necessary parts of the ad-
justment process.

But they are not sufficient. The crucial mis-
sing pieces are a shift in the structure of acces-
sible aggregate demand and restoration of those 
parts of the economy’s asset base that have been 
run down, implying the need for structural 
change and investment.

One of the most notable macroeconomic de-
velopments in recent years has been the sharp 
drop in China’s current–account surplus. The 
International Monetary Fund is now forecasting 
a 2012 surplus of just 2.3% of GDP, down from a 
pre–crisis peak of 10.1% of GDP in 2007, owing 
largely to a decline in China’s trade surplus – that 
is, the excess of the value of Chinese exports over 
that of its imports.

The drop has been a surprise to the many 
pundits and policy analysts who view China’s 
sustained massive trade surpluses as prima facie 
evidence that government intervention has been 
keeping the renminbi far below its unfettered 
“equilibrium” value. Does the dramatic fall in 
China’s surplus call that conventional wisdom 
into question? Should the United States, the 
IMF, and other players stop pressing China to 
move to a more flexible currency regime?

The short answer is “no.” China’s economy is 
still plagued by massive imbalances, and moving 
to a more flexible exchange–rate regime would 
serve as a safety valve and shock absorber.

That said, the exchange rate has received far 
too much focus as a lightning rod for concerns 
over China’s growing engagement in the global 
economy. The link between the exchange rate 
and China’s pricing advantages in world mar-
kets is wildly exaggerated. At the same time, the 
exchange rate is by no means the most pressing 
macroeconomic problem facing China today.

Rather, the biggest concern is China’s chro-
nic over–reliance on investment as a driver of 
growth.

KENNETH ROGOFF
Professor of Economics at Harvard University 

and recipient of the 2011 Deutsche Bank 
Prize in Financial Economics, was the chief 

economist at the International Monetary Fund

Why a More Flexible 
Renminbi Still Matters
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Investment constitutes almost half of GDP, 
more than twice the global average. At the same 
time, private consumption is under 40% of GDP, 
with 60% being a more normal figure for econo-
mies at similar levels of development. China’s 
investment appetite is unquestionably driven by 
huge intervention in the financial system: small 
savers receive only a paltry 1–2% on their depo-
sits in an economy that until recently has been 
registering 10% annual growth.

The dramatic fall in China’s current–account 
surplus reflects four main factors. First, the cost 
of raw–material imports has risen sharply. At the 
same time, foreign demand for China’s exports is 
sufficiently sensitive that it cannot simply pass on 
the entire added cost.

A second important factor has been slow 
growth in the advanced economies, a byproduct 
of the financial crisis that is likely to persist for 
some time to come.

Third, China’s trade–weighted real exchange 
rate (the exchange rate adjusted for inflation dif-
ferentials) has actually appreciated quite a bit in 
the past few years – by 14% since 2008, according 
to IMF estimates. China’s inflation has been hi-
gher than the average of its trading partners, and 
the renminbi has in fact strengthened gradually 
in nominal terms.

Finally, China engaged in massive invest-
ment stimulus as a response to the financial cri-
sis. China’s investment is far more import–inten-
sive than its consumption, which has continued 
to trend downwards. Countries like Germany 
and Switzerland have been huge beneficiaries of 
China’s seemingly insatiable appetite for high–
tech capital equipment.

Setting aside all of these specific drivers, we 
should hardly be surprised that China’s current–
account surplus collapsed in the wake of the 

global financial crisis. With China continuing to record spectacular growth 
while the advanced economies were experiencing a deep slump, China’s 
exports, relative to imports, had nowhere to go but down. Indeed, in retro-
spect, what is surprising is that China’s trade surplus did not shrink even 
more.

The IMF reasonably predicts that, as the global economy normalizes 
over the longer term, China’s current–account surplus will again occupy 
the same weight in global imbalances as it did a few years ago (about 0.5% 
of global GDP).

All of this underscores the point that there is no monotonic relationship 
between the exchange rate and the current account. Capital–flow pressu-
res, for example, can exert strong pressures of their own on exchange rates, 
independently of trade.

China has very strong capital controls, but they are far from impervious. 
With the prospect of modest rates of return in advanced economies, Chi-
na has inevitably become a more attractive investment destination, despite 
a significant risk that China will someday experience its own sharp slow-
down and financial crisis. (Those who think otherwise have succumbed to 
the “this time is different” mindset that Carmen Reinhart and I have em-
phasized in our research on financial crises through history.)

The real case for China moving to a more flexible exchange rate is that 
in any kind of crisis – economic, political, or otherwise – the exchange rate 
can provide an important stabilizer. Even if the renminbi appreciated in the 
near term, the effect on trade would probably be far less than American au-
thorities wish and Chinese authorities fear. Studies on exchange rate pass–
through suggest that US consumers would only see a small fraction of the 
cost change.

The simplistic logic often used to link the exchange rate and the current 
account is weak. But the case for China’s move to a more flexible exchan-
ge–rate regime, as part of broader financial–market liberalization, remains 
strong.

Why a More Flexible 
Renminbi Still Matters
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Prof. Leszek Balcerowicz: Wszyscy wiemy i  bardzo się z  tego cieszymy, że Polska była zie-
loną wyspą przez ostatnie parę lat. Jest to faktem w tym sensie, że dynamika gospodarcza Polski 
była lepsza niż ogromnej większości krajów Europy. Jednak, jak wiadomo z doświadczenia, bieżące 
wyniki są słabą podstawą prognozowania na dłuższą metę. Nie ma żadnej prostej korelacji pomię-
dzy dobrymi czy złymi wynikami, a  sukcesem w  dłuższej perspektywie. Wyciąganie wniosków 
na przyszłość z aktualnych danych jest jak jazda samochodem z oświetlaniem tylko najbliższych 
dziesięciu metrów. Trzeba oświetlać co najmniej sto metrów, czyli popatrzeć, jak będą kształtowały 
się siły, od których zależy tempo przyszłego wzrostu gospodarczego Polski, i na tym tle formułować 
strategię gospodarczą.

Z  moimi młodszymi kolegami z  FOR (Forum Obywatelskiego Rozwoju – przyp. red.) przy-
gotowujemy serię raportów dotyczących sił, od których zależy przyszły rozwój kraju. Główny 
wniosek z tych badań jest następujący: bez szeroko zakrojonego pakietu reform polski wzrost go-
spodarczy będzie słaby, a w skrajnym przypadku grozi nam, że nasze wielkie, dziejowe zadania, 
czyli redukowanie dystansu wobec krajów bogatych, zwłaszcza Niemiec, nie będzie realizowane. 
Mam tutaj na myśli trzy główne siły, od których zależy długofalowy wzrost: po pierwsze – ile ludzi 
pracuje, po drugie – ile się inwestuje, po trzecie – z  jaką wydajnością wykorzystuje się zarówno 
zasoby ludzkiej pracy, jak i kapitału. Jakie rysują się przed nami perspektywy, jeśli nie podejmiemy 
środków zaradczych? Liczba osób pracujących w Polsce będzie spadać – i to już w najbliższych dzie-
sięciu latach. Co więcej odsetek ludzi w starszym wieku, którzy nie pracują i utrzymują się z ZUS-
–u, czyli de facto z podatków, będzie rósł, co pociągnie za sobą konieczność podwyższenia tychże 
podatków. Niestety drugi filar (OFE – przyp. red.), który opiera się na kumulowaniu faktycznych 
oszczędności, został w dużym stopniu nadwyrężony. Obniżenie napływających do niego składek 
ponownie silnie uzależniło od przyszłych podatków system emerytalny. Na dodatek Polska odzna-
cza się niską stopą inwestycji, której wskaźnik (ok. 20% PKB) jest jednym z niższych nawet przy 
porównaniu z  krajami Europy Środkowej i  Wschodniej. W  państwach bardzo szybkiego rozwo-
ju, tzw. „tygrysach azjatyckich”, stopa ta jest ponad dwukrotnie wyższa. Właśnie z tego powodu 
Polska nie będzie krajem o bardzo wysokiej dynamice rozwoju. Niski poziom tego wskaźnika jest 
zdeterminowany faktem, iż jako kraj oszczędzamy stosunkowo niewiele. Do tego dochodzi wysoki 
deficyt finansów publicznych, który skutkuje pochłanianiem prywatnych oszczędności. I wreszcie 
trzecia, na dłuższą metę najistotniejsza siła – innowacyjność. To od niej zależy tempo poprawy 
wydajności, z jaką wykorzystywane są zasoby pracy i kapitału. W ciągu ostatnich dwudziestu lat 
produktywność w Polsce rosła w zadowalającym tempie w głównej mierze dzięki temu, że reformy 

LESZEK BALCEROWICZ
Doktor habilitowany nauk 

ekonomicznych, polityk, 
profesor Szkoły Głównej 
Handlowej. Wicepremier 

i minister finansów w rządzie 
Tadeusza Mazowieckiego 

(1989–1991), Jana Krzysztofa 
Bieleckiego (1991) i Jerzego 

Buzka (1997–2000), 
prezes Narodowego Banku 

Polskiego (2001–2007). 
Założyciel Fundacji Forum 

Obywatelskiego Rozwoju 
(FOR).

–  N I E  D R A M A T Y Z U J M Y
EUROPA PRZETRWA
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rynkowe umożliwiły gospodarce wchłanianie zewnętrznych technologii. 
Proces ten charakteryzuje wszystkie kraje znajdujące się na drodze roz-
woju. Niepokój budzi jednak fakt, że od paru lat tempo wzrostu wydajno-
ści wyraźnie spada. Gdyby ta sytuacja miała się utrzymać, grozi zmniej-
szeniu się liczby miejsc pracy, niską stopą oszczędności i inwestycji oraz 
dalej spadającym tempem wzrostu wydajności. Przy takiej konfiguracji 
sił wzrost gospodarczy Polski musiałby bardzo wyraźnie spaść.

Tak wygląda prognoza ostrzegawcza, tzn. jeśli nie nastąpi przeciw-
działanie. Tak jednak wcale nie musi się stać. Trzeba podjąć odpowiednie 
kroki, dzięki którym, mimo niekorzystnych tendencji demograficznych, 
zatrudnienie w Polsce nie będzie spadać. W tym wypadku głównym za-
daniem, jakie stoi przed nami, jest podwyższenie wieku emerytalnego. 
Niezbędne są także inne działania, np. usunięcie „świętych krów”, czy-
li przywilejów emerytalnych służb mundurowych, górników, kwestia 
KRUS–u. W tej chwili mamy niski współczynnik zatrudnienia młodych, 

wynikający z  kilku przyczyn, m.in. z  podnie-
sionej gwałtownie w ciągu ostatnich trzech lat 
płacy minimalnej. 

Co jest powodem niskiej stopy oszczęd-
ności, a  w  związku z  tym także niskiej stopy 
inwestycji? Oprócz złej kondycji finansów pu-
blicznych na ten stan rzeczy składają się m. in. 
wszystkie regulacje ograniczające zyski przed-
siębiorstw, są to np. podatki i  rozwiązania ob-
ciążające przedsiębiorców niepotrzebnymi 
czynnościami. Jednak, jak wiemy, podatki bio-
rą się z nadmiernych wydatków budżetowych. 
Z tego wynika, że ograniczenie wydatków jest 
drogą do wzrostu zysków i rozwoju. Także opo-
datkowanie oszczędności redukuje atrakcyj-
ność oszczędzania. Tzw. podatek Belki działa 
przeciwko oszczędnościom. 

W końcu wydajność: potrzebny jest cały pa-
kiet zmian, aby powstrzymać spadek tempa jej 
wzrostu. Chodzi tu mianowicie o  pojawienie 
się konkurencji tam, gdzie jej obecnie nie ma. 
Z  badań wynika, że mamy jedną z  najbardziej 
przeregulowanych gospodarek – i  to mimo 
różnych, słusznych co do intencji pomysłów de-
regulacyjnych. Badania te pokazują, że gdyby 
poziom regulacji ograniczających konkurencję 
i generujących niepotrzebne koszty zmniejszyć 
do poziomu krajów pod tym względem przodu-
jących, to uzyskalibyśmy znaczny wzrost PKB 
– rzędu ok. 10%. 

Reasumując, w  Polsce, jak i  w  innych pań-
stwach o  systemie demokratycznym, tempo 
poprawy warunków życia i pozycja kraju będą 
zależały od pokojowego ścierania się dwóch 
rodzajów sił społecznych. Pierwsze – to siły 
roszczeniowe, które dążą z  bardziej lub mniej 
szlachetnych pobudek do rozrostu państwa 
(więcej wydatków, więcej podatków, więcej 
przepisów, więcej polityki). Drugie – siły anty-
roszczeniowe – starają się ograniczyć rolę pań-
stwa tam, gdzie ono szkodzi, czyli doprowadzić 
do zmniejszenia podatków, regulacji, własności 
państwowej itp.

Magazyn : Porozmawiajmy o aktualnej sytu-
acji w Europie. Drogą wychodzenia z kryzy-
su, którą obrano, są reformy, sprowadzające 
się de facto do cięć wydatków. Wielu ekono-
mistów uważa, że pewne posunięcia są zbyt 
daleko idące i  nie dość, że nie poprawiają 

WYWIAD

–  N I E  D R A M A T Y Z U J M Y
EUROPA PRZETRWA !

W Grecji nie nastąpiło
tsunami. To, co się tam 
dzieje, jest rezultatem 
wielu lat bardzo złej
i populistycznej polityki. 
Dlaczego inni mają 
płacić za tę politykę?
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kondycji zadłużonych gospodarek, to jeszcze mocniej pchają je w ob-
jęcia stagnacji.
Leszek Balcerowicz : Chodzi o Grecję?

Także o  nią, ale podobna sytuacja ma miejsce również w  innych 
krajach południa Europy. Jeżeli rządy tych państw będą radykalnie 
i  szybko wprowadzać reformy, w  wyniku których dojdzie do dra-
stycznego ograniczenia udziału państwa w gospodarce, co jest aktu-
alnie szczególnym problemem w Grecji, to słabe gospodarki mogą tej 
terapii szokowej nie przetrwać.
Jeśli gwałtownie zmniejsza się rolę socjalizmu w  gospodarce, to jest to 
korzystne czy nie? Mnie się zawsze wydawało, że to korzystne. Moim 
zdaniem te obawy nie są uzasadnione. Kryzys w Grecji wziął się z tego, 
że zbyt duże były wydatki budżetowe. Długi się kumulowały, a na to się 
jeszcze nakładało skrępowanie sektora prywatnego nadmierną liczbą 
regulacji, które skłaniały do działania w szarej strefie. Jeżeli sytuacja się 
tak przedstawia, to czy szybkie usuwanie problemu jest złe? Pojawiają się 
opinie, że zbyt gwałtowne ograniczenie wydatków spowoduje znaczny 
spadek popytu. Po pierwsze, takiej obawy nie ma! Alarm jest o  tyle 
fałszywy, że problemem nie jest zbyt szybkie, ale zbyt wolne tempo cięć. Po 
drugie, co oznacza „wolniej ograniczać wydatki” w przypadku Grecji bądź 
Portugalii? Oczywiście więcej pożyczać! Pytanie tylko po jak wysokim 
koszcie. A może zwrócić się z petycją do Niemców, Holendrów czy Finów, 
aby jeszcze więcej udzielali kredytów. To jest oczywiście rozwiązanie 
na dłuższą metę nie do przyjęcia. Zawsze trzeba sobie odpowiedzieć na 
pytanie, skąd wziąć pieniądze. A skąd je można wziąć w wypadku, jeśli nie 
dokona się radykalnych zmian? Z ogromnych i drogich pożyczek. 

Ci, którzy twierdzą, że należy 
pobudzać gospodarkę za 
wszelką cenę, czyli wydawać 
jeszcze więcej pieniędzy, 
w rzeczywistości są zdania, że 
Grecja musi pożyczyć jeszcze 
więcej. Niestety nie mówią 
oni, jak sfinansować kolejne 
programy pomocy i czy 
w ogóle mają one długofalowy 
sens. W związku z tym jest to 
lekarstwo gorsze od choroby.

Czyli nie widzi Pan innego wyjścia niż tera-
pia szokowa?
Nie używałbym „straszaka”, którym kiedyś po-
sługiwał się Andrzej Lepper, a teraz stosuje go 
minister Rostowski. Jest problem, więc trze-
ba zabrać się do jego rozwiązania. Jeśli kraj za 
bardzo się zadłużył i nie jest w stanie pożyczać 
dłużej na rynku, to musi ograniczyć wydatki. 
Dodatkowo faktyczne ograniczenie wydatków 
może sprawić, że jego konkurencyjność się po-
prawi. Trzeba popatrzeć na przykład innych 
państw, takich jak Bułgaria czy kraje nadbałtyc-
kie, które znalazły się w jeszcze gorszej sytuacji 
niż Grecja w 2009 r., gdyż doszło tam wówczas 
do boomu kredytowego, którego w  Grecji na 
taką skalę nie było. Rządy tych państw prze-
prowadziły zasadnicze reformy strukturalne, 
dzięki którym gospodarki wyszły na prostą! 
Stało się to możliwe właśnie dlatego, że refor-
my zostały wprowadzone szybciej i głębiej niż 
w Grecji.

Może pomógł im także fakt pozostawania 
poza strefą euro?
Nie miało to znaczenia, ponieważ kraje te nie 
zdewaluowały pieniądza. Powołuję się na ich 
przykład z tego powodu, że działa w tych pań-
stwach system currency board, czyli izby walu-
towej. System ten sprawia, że kurs waluty naro-
dowej jest sztywno powiązany z euro, a zatem 
wymienione państwa nie zawdzięczają ożywie-
nia dewaluacji waluty.

Czyli Grecja nie musi wyjść ze strefy euro, 
jeśli chce poprawić swoją konkurencyjność? 
A może jednak powinna?
Ostatnio jeden z  moich magistrantów napisał 
artykuł o Grecji, w którym pokazuje, że proble-
mem tego kraju nie jest za duże ograniczenie 
wydatków, ale za dużo podwyżek podatków 
i za mało reform. Jeżeli Bułgaria i kraje nadbał-
tyckie były w  stanie wyjść z  głębszej zapaści, 
to dlaczego nie byłaby do tego zdolna Grecja? 
W Grecji może się to nie powieść, jeśli z jakichś 
innych niż ekonomiczne przyczyn nie zostanie 
zastosowana właściwa terapia, a nie ze względu 
na brak mechanizmów ekonomicznych. Bez 
koniecznych reform rynki finansowe nie będą 
skłonne udzielać państwu kredytów, a  wte-
dy problem Grecji stanie się problemem całej 
Europy. Bo czy Niemcy, Słowacy, Estończycy 

Ci, którzy twierdzą, że należy pobudzać 
gospodarkę za wszelką cenę, czyli 
wydawać jeszcze więcej pieniędzy, 
w rzeczywistości są zdania, że Grecja 
musi pożyczyć jeszcze więcej. Niestety 
nie mówią oni, jak sfinansować kolejne 
programy pomocy i czy w ogóle mają 
one długofalowy sens. W związku z tym 
jest to lekarstwo gorsze od choroby.
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i  Holendrzy będą skłonni zaoferować Grecji trzeci pakiet pomocowy? 
Jest to pytanie retoryczne.

Z  drugiej strony mamy specyficzny przypadek Islandii – państwa, 
które podobnie jak Grecja znalazło się w  poważnym kryzysie go-
spodarczym, w  konsekwencji którego zbankrutowało. Obecnie na-
tomiast nie mówi się o żadnych poważniejszych następstwach tego 
faktu. Czy nie uważa Pan, że droga, którą obrała Islandia, nie jest tą 
odpowiednią również dla Grecji?
W  przypadku Grecji strategia ta oznaczałaby wyjście ze strefy euro. 
Przypadek Grecji jest odosobniony i nie posiada dobrej i prostej analo-
gii. Często pomijanym faktem w tym zestawieniu jest m. in. to, że Islan-
dia nie była w strefie euro, a Grecja jest. W związku z tym konsekwen-
cje wyjścia Grecji ze strefy euro byłyby daleko większe niż dewaluacja 
waluty islandzkiej. Następstwa faktu, że długi Grecji zostały zaciągnię-
te we wspólnej walucie, byłyby w momencie wyjścia ze strefy poważne 
zarówno dla Grecji, jak i dla jej wierzycieli. Myślę również, że z punktu 
widzenia rozwoju Grecji należy przeprowadzić takie reformy, jakie zro-
bili Bałtowie, tzn. dokonać wewnętrznej dewaluacji,  ograniczyć płace 
i pozostać w strefie euro.

W  Grecji istnieje i  wciąż narasta problem nastawienia społeczeń-
stwa do reform wpływających na płace.
Jeśli zrobiły to inne kraje, to dlaczego nie miałaby Grecja? Nie można 
uznać, że ktoś jest z  natury „świętą krową”, bo konsekwencją takiego 
założenia byłoby nieuniknione wyjście z  hukiem ze strefy euro i/
lub dalsze trwanie w  spirali zadłużenia przy rosnących napięciach 
politycznych. Nie można się dziwić Niemcom czy Finom, że mają opory 
przy udzielaniu ogromnych kredytów, które mogą być nie spłacone. 
W Grecji nie nastąpiło tsunami. 

To, co się tam dzieje, 
jest rezultatem wielu lat 
bardzo złej i populistycznej 
polityki. Dlaczego inni mają 
płacić za tę politykę?
Powszechnie nawołujemy się do reform w  Europie, lecz z  drugiej 
strony mamy banki centralne, które „gaszą pożar, dolewając paliwa 
do ognia”. Czy taka krótkoterminowa stabilizacja rynków finan-
sowych jest korzystna czy może jest to ograniczanie niezależności 
banków centralnych, co wręcz burzy obecną kruchą stabilność?
Odpowiedzi na to pytanie są bardzo zróżnicowane. Są tacy, którzy uwa-
żają, że to jest „darmowy lunch”, czyli same korzyści bez kosztów. Są 
osoby, takie jak ja, które widzą w takim działaniu pewne korzyści, jed-
nak tylko krótkoterminowe. Widzą także poważne ryzyka, które będą 
narastać, jeśli taka polityka byłaby kontynuowana.

Jakie to ryzyka?
Jeżeli Fed tworzy masowo pieniądze, czyli osła-
bia dolara, to cena ropy wyrażona w  dolarach 
rośnie. Producenci ropy dostosowują jej ceny 
do słabnącego dolara, za co płaci cały świat. 
Choć na razie nie widać oznak rosnącej inflacji, 
to jednak wiemy, że od momentu stworzenia 
masy pieniądza a pojawieniem się inflacji często 
mija wiele lat. I wreszcie najważniejsza sprawa 
– nie ma żadnych rozwiązań na poziomie euro-
pejskim dla problemu Włoch. Problemy Włoch 
muszą być rozwiązane we Włoszech. Podejmo-
wane są tam pewne próby, jak na razie z niezłym 
skutkiem. Jeżeli tworzy się wrażenie, że są roz-
wiązania łatwiejsze od reform i że można dostać 
tańszy pieniądz bez wyrzeczeń, to osłabiają się 
bodźce do działań, za które odpowiedzialni są 
politycy w danym kraju. Nie mam tu na myśli 
np. premiera Montiego, którego znam i  wiem, 
że jest zdeterminowany, by reformować, ale do 
tego konieczne jest uzyskanie poparcia w parla-
mencie. Jeśli posłowie dowiadują się, że wcale 
nie muszą się narażać określonym grupom in-
teresu czy związkom zawodowym, bo Europej-
ski Bank Centralny może dać więcej tańszego 
pieniądza, to poparcie dla programu reform 
może spaść. Jest to główne niebezpieczeń-
stwo kompletnie niedoceniane we wszelkich 
technicznych dyskusjach. EBC poszedł trochę 
inną drogą niż Fed. Uważam, że jeszcze gorsze 
byłoby masowe i  jawne kupowanie obligacji 
rządowych, gdyż osłabienie bodźców dla poli-
tyków byłoby jeszcze większe. Tutaj istotnym 
jest pytanie o możliwe zdemoralizowanie ban-
ków, które nagle dostają masę taniego pieniądza 
i w konsekwencji mogą odsunąć w czasie swo-
ją restrukturyzację. Podobny wypadek miał 
miejsce w  Japonii: bank centralny umożliwiał 
funkcjonowanie banków obciążonych złymi 
kredytami, zaś banki te utrzymywały przy ży-
ciu przedsiębiorstwa o złej kondycji finansowej. 

Akcja LTRO (program długoterminowego 
wsparcia płynności bankow poprzez pożycz-
ki na preferencyjnych warunkach – przyp. 
red.) i inne działania ratunkowe są postrze-
gane jako przejawy krótkowzroczności lub 
też efekt nacisków i braku niezależności ban-
ku centralnego od systemu finansowego. bo 
przecież to banki są głównymi beneficjenta-
mi pomocy.
Nie doszukiwałbym się niejasnych powiązań. 
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Jest ogromna presja i nie każdy ją wytrzymuje. Poza tym są też różnice 
poglądów. Mario Draggi i  jego koledzy mogli założyć, że mniej złym 
rozwiązaniem jest wpuszczenie masy pieniądza, w  nadziei, że teraz bę-
dzie chwila ulgi, którą się wykorzysta. Moment sprawdzianu nastąpi za 
2, 3 lata. Wtedy będziemy wiedzieć, czy te rachuby się sprawdziły czy nie. 
Przede wszystkim te optymistyczne.

Wtedy już pewnie będzie za późno…
Nie, Europa przetrwa, nie dramatyzujmy.

Czy w ogóle może sprawnie funkcjonować wspólna polityka mone-
tarna strefy euro? Wejście do strefy państw nieprzygotowanych było 
błędem na samym początku. A teraz boom kredytowy  w Hiszpanii 
został spowodowany niskimi stopami procentowymi.
Po pierwsze do strefy euro weszły kraje, które nie powinny były być 
wpuszczone, bo nie spełniały od samego początku kryteriów z Maastricht. 
Wśród nich były m. in. Grecja, Hiszpania, Włochy. Istniał zatem pewien 
grzech pierworodny. Drugi błąd polegał na tym, że nie egzekwowano 
reguł dyscypliny fiskalnej, czyli paktu stabilności i  rozwoju. Patrzono 
przez palce, jak kraje takie jak Grecja, Portugalia i Hiszpania wykorzystują 
niższe stopy procentowe do zwiększania wydatków. Szczególnie problem 
ten dotyczył Grecji. 

Ironia losu, że to akurat 
Niemcy za czasów 
Schröedera przyczyniły się do 
rozwodnienia postanowień 
paktu stabilności i rozwoju.
Tak tworzą się „bańki”. Być może potrzebny jest organ regulacyjny, 
który patrzyłby  z boku na gospodarkę i mówiłby „Stop!” na pewnym 
etapie polityki gospodarczej? Widać pewien trend tworzenia  takich 
organów makroostrożnościowych.
Myślę, że to nie zaszkodzi, ale czy to rozwiąże problem? Były ostrzeżenia, 
ale nie zawsze na czas. MFW odgrywa, czy raczej powinien odgrywać, 
rolę mechanizmu wczesnego ostrzegania. Niekiedy ostrzegał, niekiedy 
nie. Jednak nawet gdy ostrzegał, ostrzeżenia te były ignorowane ze wzglę-
du na politykę w  poszczególnych krajach. Pełne rozwiązanie problemu 
wymaga wykształcenia odpowiedniej grupy organizacji i postaw wybor-
ców, pilnujących państwo przed rozwiązaniami dobrymi na krótką metę, 
zaś złymi na długą, czyli np. zwiększanie zadłużenia, zwiększanie wy-
datków, poluzowanie polityki pieniężnej. Także trzeba pilnować banku 
centralnego. W Polsce mało kto rozlicza bank centralny, a jeżeli już ktoś 
to robi, to skupia się na tym, że kredyt jest drogi. Tymczasem powinno 
się go rozliczać z jego podstawowego celu. Dziś inflacja jest dużo wyższa 
od zakładanej (4% r/r – przyp. red.), najdłużej powyżej celu od momentu 
powołania RPP.

Czyli reformy! Pojawiają się jednak głosy, że 
zmasowane reformy w całej Europie spowo-
dują globalną depresję. Czy nie ma innego 
wyjścia, by wyprowadzić kontynent z kryzy-
su zadłużenia?

Jeśli bezrobocie wśród 
młodzieży w Grecji 
i Hiszpanii wynosi 50%, 
to jaki dodruk pieniądza 
może ten problem 
usunąć? Żaden! 

Trzeba usunąć rozwiązanie, które niegdyś 
było wywalczone przez związki zawodowe 
bądź wprowadzone jeszcze w czasach generała 
Franco – nie pozwalające na zwolnienie 
pracownika. Gdy nie można zwolnić 
pracownika na stałym etacie, wprowadzano 
w  tych krajach rozwiązania luźniejsze, 
pozwalające na natychmiastowe zwolnienie. 
Co się dzieje w  sytuacji, gdy przedsiębiorstwo 
w  ślad za całą gospodarką wpada w  kłopoty? 
Nie może zwolnić uprzywilejowanych, więc 
masowo zwalnia młodych. Koszty rozwiązań 
socjalnych spadają na młodzież.

Rozmawiali: JERZY GRZESIAK, MATEUSZ KLINK, 
MIKOŁAJ CYGANEK
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Redakcja: Czy uważa Pan, że w  obecnej sy-
tuacji gospodarczej mamy, jako kraj, szanse 
na kontynuację względnie szybkiego rozwo-
ju bez przeprowadzenia fundamentalnych 
zmian?
Ryszard Petru: Na tle Europy Polska jest kra-
jem słabo rozwiniętym. Cały czas korzystamy 
z efektu opóźnienia, który niesie ze sobą poten-
cjał szybszego rozwoju w porównaniu do krajów 
zachodnich. W Polsce ciągle istnieje możliwość 
importu technologii oraz szybkiego wzrostu 
produktywności. Prostym przykładem na to jest 
obniżka kosztów, spowodowana wybudowaniem 
podstawowych autostrad, takiej możliwości 
w Europie nie ma. Dzięki temu rozwijamy się o 3 
punkty procentowe szybciej niż średnia europej-
ska. Jednakże to nie jest dynamika, która pozwoli 
nam szybko dogonić Europę. Nie jest to także 
dynamika z  lat poprzednich. Pragnę zwrócić 
uwagę na to, że pęd rozwojowy z lat 1989 – 1993 
wygasa. Ciągle jeszcze możemy się rozwijać szyb-
ciej niż Europa, ale przyrosty z czasem będą co-
raz wolniejsze. Stąd wynika potrzeba dokonania 
kilku fundamentalnych reform, tj. prywatyzacji, 
podwyżki wieku emerytalnego, reformy KRUS 
oraz deregulacji gospodarki. Moim zdaniem bez 
tego nie ma szans wejść na drogę szybszej dyna-
miki wzrostu.

Dużo mówimy o  systemowych reformach. 
Czy widzi Pan natomiast potrzeby zmian 
w mikroskali – w przedsiębiorstwach?
Nie boję się o przedsiębiorstwa. Z reguły są one 
elastyczne i reagują na sytuację w kraju. Przecięt-
ni przedsiębiorcy mają płynność i  gotówkę, są 
również skłonni inwestować na zewnątrz. Nato-
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miast bez wątpienia w tym momencie czynnikiem ryzyka jest Europa – nie 
będzie większych inwestycji, dopóki sytuacja się nie uspokoi. Bardziej niż 
o  przedsiębiorstwa bałbym się o  strefę publiczną, która jest niewydolna, 
nieefektywna i przeregulowana. Jest czynnikiem ograniczającym możliwo-
ści rozwoju. Jest też za duża (np. energetyka czy PKP). To wszystko powo-
duje, że gospodarka jest mniej efektywna.

Czyli najważniejszą rolą państwa jest ograniczenie własnej ingerencji?
Nie tylko. Jeśli państwo jest zbyt mocno obecne w  energetyce, powinno 
ją prywatyzować w taki sposób, aby wspierać występowanie konkurencji. 
Zaś np. w kwestii sądownictwa państwo powinno się bardziej zaangażować 
poprzez regulacje. Również w sprawie reformy karty praw nauczyciela to 
właśnie państwo powinno się zaangażować przez ograniczenie praw, jakie 
tam obowiązują. 

Często podejmowanym tematem jest potrzeba promocji innowacyj-
ności. Czy wspieranie tworzenia nowoczesnych rozwiązań wewnątrz 
krajowych przedsiębiorstw także wchodzi w kompetencje państwa?
Nie, państwo powinno tworzyć dobre warunki dla normalnego funkcjono-
wania przedsiębiorstw. Innowacyjności może sprzyjać pośrednio zmienia-
jąc szereg czynników. Jeśli sądy będą bardziej przyjazne, prawo przejrzyst-
sze i bardziej przewidywalne, a biurokracja ograniczona. 

Czy także spójna strategia promocji Polski za granicą, jako rejonu in-
westycyjnego, nie powinna być prowadzona na poziomie krajowym? 
A może sami przedsiębiorcy mają o to dbać?
Uważam, że ważniejszy wkład w budowanie polskiej marki daje zbudowa-
nie autostrady w  przewidzianym terminie i  reforma kolei niż wydawanie 
pieniędzy na marketing. To polskie firmy wypromują Polskę, a nie rząd. 

Czy ten wzrost gospodarczy, nowa ścieżka rozwoju, powinna być bu-
dowana na  zdolności tworzenia innowacji, czyli na nowych technolo-
giach, czy nie jest to może konieczne?
Innowacje nie muszą się wiązać wyłącznie z nowymi technologiami. Mogą 
dotyczyć różnych aspektów życia, jeśli je upraszczają czy ułatwiają. Wcale 
nie muszą się odnosić tylko do sektora IT lub farmaceutycznego. Myślał-
bym raczej o  tworzeniu warunków dla przedsiębiorców, których należy 
zmotywować do innowacyjnego działania, a nie o szukaniu rozwiązań za-
miast nich. To wydaje mi się najważniejsze.

Rozmawiał: JERZY GRZESIAK

DROGA ROZWOJU
POLSKA

RYSZARD PETRU
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Doradca Ministra 
Finansów Leszka Balcerowicz w latach 1997–2000. Do 2008 
zajmował stanowisko głównego ekonomisty w Banku BPH, 
a następnie pracował na funkcjach menadżerskich w BRE Banku 
i w PKO BP. W 2011 został partnerem w firmie PwC oraz 
przewodniczącym Towarzystwa Ekonomistów Polskich.



W 2010 roku chiński PKB przekroczył wy-
sokość PKB Japonii, dzięki czemu Chiny stały 
się drugą potęgą gospodarczą świata, po USA. 
Rozwój gospodarki chińskiej przez ostatnie 
trzy dekady był imponujący: wzrost PKB wy-
niósł średnio 10% rocznie, wskaźnik piśmien-
nictwa podniósł się z  65% do 93%, a  średnia 
oczekiwana długość życia wydłużyła się z 67 do 
73 lat. W 1981 roku 84% populacji żyło za mniej 
niż 1.25 USD dziennie, w 2008 już tylko 13%. 
Państwo chińskie jest obecnie największym 
eksporterem i producentem na świecie.

Według raportu Banku Światowego „Chi-
ny 2030” gospodarka Państwa Środka będzie 
za dwie dekady największą na świecie, również 
w  przypadku wyhamowania dotychczasowe-
go tempa wzrostu. Nie będzie to przełomo-
wym wydarzeniem w  historii świata: od XVI 
do XVIII wieku gospodarka chińska wiodła 
prym na świecie, zaś w  1820 roku stanowiła 
1/3 gospodarki światowej. Po ponad 150 latach 
zastoju, dzięki reformom zapoczątkowanym 
w 19781, Chiny znów stały się światową potęgą.

CO ODPOWIADA ZA SUKCES 
GOSPODARCZY?
Od 1978 Chiny ulegają transformacji z gospo-
darki centralnie planowanej na wolnorynko-
wą. Drogą eksperymentów i  przeprowadzania 
pilotażowych reform w  wybranych regionach 
władze centralne wybierały te zmiany, które 
dawały największe korzyści, i  wprowadzały je 
na terenie całego kraju. W minionych trzydzie-
stu latach rokrocznie około 9 milionów ludzi 
opuszczało tereny wiejskie i  zasilało zasoby 
siły roboczej w  dynamicznie rozwijającym się 

sektorze przemysłu. Władzom udało się zacho-
wać odpowiedni stosunek między wysokim 
tempem rozwoju a  stabilnością socjalną i  ma-
kroekonomiczną kraju. Strukturalne reformy 
gospodarki wymagały zaangażowania całego 
społeczeństwa i odpowiedniej koordynacji pro-
wadzonej polityki gospodarczej. 

Dzięki integracji wewnętrznej i otwarciu na 
globalną gospodarkę ułatwiony został proces 
migracji zasobów ekonomicznych. Integracja 
wewnętrzna, poprzez m. in. budowę infrastruk-
tury łączącej środek kraju z  wybrzeżem, po-
zwoliła chińskim przedsiębiorstwom korzystać 
z  nieograniczonych wręcz zasobów siły robo-
czej, napływającej z wnętrza kraju, oraz w pełni 
wykorzystać przewagi, jakie daje ekonomia ska-
li. Integracja ze światowymi rynkami, w  tym 
dołączenie do Światowej Organizacji Handlu, 
umożliwiło napływ kapitału, nowoczesnych 
technologii i know–how do Chin, a także otwo-
rzyło światowy rynek zbytu dla krajowych 
produktów. 

Co ważne, Chinom udało się utrzymać stałe, 
wysokie tempo wzrostu – od 1978 tylko dwu-
krotnie roczny wzrost PKB spadł poniżej 8%. 
Podczas obecnego kryzysu finansowego silna 
gospodarka chińska okazała się przeciwwagą 
dla mających problemy państw rozwiniętych.

TRENDY W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ
Zdolność Chin do utrzymania wysokiego tem-
pa wzrostu w nadchodzących latach (do 2030) 
zależy od sytuacji w  gospodarce globalnej. 
Sytuacja ogólnoświatowa, z  jaką mieliśmy do 
czynienia w  minionych 30 latach, ulega zmia-
nie, a  środek ciężkości globalnej gospodarki 

MAKRO – SCAN CHINY I ŚWIAT 

2030

1Przełomowym momentem 
dla historii Chin było 
posiedzenie plenarne 

Komunistycznej Partii 
Chin w grudniu 1978 roku. 

Rządzący zdecydowali 
wtedy o odejściu od 

rewolucji kulturalnej 
zapoczątkowanej w 1966 

roku przez Mao Zedonga na 
rzecz reform gospodarczych 

zaproponowanych przez 
Denga Xiaoping. Dzięki 

jego późniejszym decyzjom 
m. in. przywrócono 

gospodarkę rodzinną 
w rolnictwie, utworzono 

pierwsze specjalne 
strefy ekonomiczne oraz 
zezwolono na inwestycje 

kapitału zagranicznego 
w nadbrzeżnych miastach.
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przenosi się z Ameryki Północnej i Europy na Daleki Wschód. Już dzisiaj 
z dziesięciu najwyższych budynków świata dziewięć znajduje się w Azji, 
z czego cztery w samych Chinach. Ekonomiści są zgodni, że nadchodzące 
20 lat to wzrost światowego znaczenia rozwijających się gospodarek. Do 
2030 roku mogą one stanowić około 2/3 globalnego PKB. W ślad za ro-
snącą siłą ekonomiczną państw rosnąć będzie zamożność ich obywateli. 
Globalna klasa średnia powiększy się z obecnych 1,9 mld osób do 5 mld. 
Prawie całość wzrostu klasy średniej stanowić będą osoby zamieszkujące 
w państwach o rozwijających się gospodarkach. Ekspansja gospodarcza 
przyniesie ze sobą gwałtowny wzrost popytu na nieruchomości i dobra 
konsumenckie trwałego użytku. Rosnące w  zamożność społeczeństwa 
będą zaspokajały swoje potrzeby związane z posiadaniem domów, miesz-
kań, samochodów, komputerów i innych dóbr. 

Trendy, o  których mowa, już teraz są obserwowane w  globalnej go-
spodarce. W 2009 roku Chińczycy kupili najwięcej aut na świecie, czym 
prześcignęli Amerykanów, którzy ponad 100 lat byli liderem rynku 
sprzedaży samochodów. Rozwój rynku motoryzacyjnego nie dotyczy 

wyłącznie segmentu samochodów popularnych – w  roku 2011 Chiny 
stały się pierwszym co do wielkości rynkiem sprzedaży dla Rolls–Roy-
ce, a drugim dla Ferrari. Chińczycy są też najliczniejszymi konsumenta-
mi elektroniki: dla przykładu w drugim półroczu 2011 roku sprzedano 
w Chinach więcej smartphonów niż w USA. 

Globalną gospodarką w nadchodzących latach będzie rządził popyt ze 
strony państw rozwijających się. Wzrost gospodarczy Chin sam w sobie 
jest najważniejszym czynnikiem determinującym przyszłość całej świa-
towej gospodarki.
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ROSNĄCE WYNAGRODZENIA ZAGRO-
ŻENIEM DLA ROZWOJU
Rosnące wynagrodzenia w  krajach rozwijają-
cych się powodują stopniową utratę konku-
rencyjności cenowej ich gospodarek. Motorem 
rozwoju sektora wytwórczego w Chinach były 
wspomniane już „nieograniczone” zasoby siły 
roboczej. W praktyce w pewnym momencie mi-
gracja ludności z terenów wiejskich musi się za-
kończyć. W przyszłości w gospodarce chińskiej 
może nastąpić przekroczenie tzw. punku Lewi-
sa. Lewis turning point (od imienia ekonomisty 
Arthura Lewisa) to moment przejścia gospo-
darki z nadwyżki siły roboczej do jej niedoboru. 
Przekroczenie punktu Lewisa powoduje istot-
ne zagrożenia dla dotychczasowego modelu 
gospodarki. Niedobór pracowników skutkuje 

koniecznością podno-
szenia wynagrodzeń. 
Opłacanie pracow-
ników staje się coraz 
droższe i  prowadzi 
do wzrostu ogółu 
kosztów produkcji, 
czym odbija się na 
k o n k u r e nc y j no ś c i 
gospodarki. Przemysł 
zbudowany na taniej 
sile roboczej traci 
swoje przewagi. Kon-
trahenci, dotychczas 
zlecający produkcję 
w  Chinach, zaczną 
poszukiwać tańszych 
dostawców, czego re-
zultatem może być 
nawet bankructwo 
chińskich fabryk 
i kurczenie się sektora 
przemysłowego. Dla 
Chin oznaczałoby to 
wymuszone zmiany 
struktury gospodar-

ki oraz zwiększenia w niej udziału konsumpcji 
kosztem przemysłu, aby utrzymać ogólny po-
ziom PKB.

MIASTA DUCHÓW
Struktura PKB Chin jest odmienna od struk-
tury PKB krajów rozwiniętych. Dominującym 
składnikiem PKB są inwestycje, które stano-
wią około 50%. Konsumpcja –  siła napędowa 
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rozwiniętych gospodarek – w Chinach stanowi 
jedynie 36% PKB. Wysoki poziom inwestycji 
wynika ze sposobu zarządzania chińską go-
spodarką. Władze poszczególnych prowincji 
są odpowiedzialne za realizację na swoim tere-
nie centralnie ustalonego poziomu inwestycji. 
Inwestują one miliardy dolarów w  budowę in-
frastruktury, aby osiągnąć wyznaczone plany 
inwestycyjne. Kraj konsumuje najwięcej stali 
i cementu na mieszkańca niż jakiekolwiek inne 
państwo na świecie. Realizacja wyznaczonych 
planów prowadzi do przeinwestowania na ryn-
ku nieruchomości. Szacunki wynoszą nawet  64 
miliony wolnych mieszkań.

Miasto Ordos w  Mongolii Wewnętrznej to 
najbardziej spektakularny przykład złej polity-
ki na chińskim rynku nieruchomości. Powstało 
na piaskach pustyni jako zupełnie nowe miasto. 
Według planów miało być ważnym ośrodkiem 
inaugurującym rozwój całego regionu. Dziś 
natomiast setki domów mieszkalnych, bloków 
i  budynków użyteczności publicznej straszą 
pustkami, a  Ordos nazywane jest „miastem 
duchów.” Ceny mieszkań w  mieście spadły 
już o 70% w stosunku do cen ze szczytu hossy 
sprzed kilku lat. Bańka na rynku chińskich nie-
ruchomości zaczyna pękać.

UDZIAŁ INWESTYCJI W PKB ( w % )

źródło: CIA Factbook, dane za 2011 rok
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NAJWIĘKSZY ATUT CHIN
Chiny mają do dyspozycji jeszcze jeden ogromny atut w  postali swojej 
waluty. Rola amerykańskiego dolara jako waluty rezerwowej świata bę-
dzie się zmniejszać, choć przez najbliższe lata zachowa on najprawdopo-
dobniej swój obecny status. Zagraża mu jednak ekspansywna polityka 
Banku Rezerwy Federalnej, która może doprowadzić do niestabilności 
międzynarodowego systemu monetarnego.

Obecnie dostęp do waluty Chin – renminbi – jest ograniczony. Sztyw-
ny kurs wymiany i restrykcje w polityce wymienialności uniemożliwiają 
chińskiej walucie osiągnięcie pozycji waluty rezerwowej. Jednakże rosną-
cy udział Chin w handlu światowym oraz fakt, że Państwo Środka pełni 
rolę pożyczkodawcy dla świata, mogą skutkować uwolnieniem renminbi. 

Umiędzynarodowienie waluty przyniosłoby Chinom ważne długo-
terminowe korzyści.  Pierwsze działania w tym kierunku zostały podjęte 
w roku 2005. Nastąpiła wówczas rewaluacja kursu renminbi do dolara. 
Tym samym Chiny zrezygnowały ze sztywnego połączenia z amerykań-
ską walutą. Od kwietnia 2012 roku bank centralny Chin zezwolił na wa-
hania kursu juana o 1% dziennie, zwiększając dotychczasowy limit 0,5%. 
Kolejną ważną reformą jest stopniowe umożliwienie rozliczeń transakcji 
handlowych w juanie, zawieranych z chińskimi firmami przez podmioty 
mające swe siedziby w krajach ościennych.

W rozwój operacji wyrażonych w renminbi zabiegają również świato-
we centra finansowe w Londynie i Tokio. Ich zainteresowanie świadczy 
o rozpoczęciu istotnego trendu umiędzynarodowienia chińskiej waluty. 
Być może w nieodległej przyszłości renminbi urośnie do statusu waluty 
rezerwowej.

MICHAŁ BUGAJSKI
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Zmiany na ekonomicznej mapie świata stają się faktem. O  Krajach 
BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny) coraz częściej mówi się jako o  lo-
komotywach światowej gospodarki. Warto postawić sobie pytanie, czy 
Europa ma odpowiedni potencjał i  energię, by móc wieść gospodarczy 
prym razem z  innowacyjnymi społeczeństwami Indii, Brazylii, Chin 
czy Stanów Zjednoczonych. W  pokryzysowym świecie rozpoczyna się 
nowy etap globalizacji. Stany Zjednoczone wychodzą ze spowolnienia 
gospodarczego, czego symptomem mogą być nowoutworzone przez 
firmy samochodowe miejsca pracy. Odradzają się gospodarki, które za-
wsze cechowała duża innowacyjność: koreańska, japońska czy chociażby 
fińska lub niemiecka. Jednak nie da się ukryć, że Unia Europejska jako 
wspólnota gospodarcza traci coraz więcej na rzecz krajów BRIC. Sama 
globalizacja nie jest już prostym procesem, polegającym na przepływie 
wiedzy, kapitału czy technologii z krajów rozwiniętych do rozwijających 
się w zamian za produkty wytwarzane po niskich kosztach. Obecnie glo-
balne koncerny muszą konkurować z przedsiębiorstwami ze słabiej roz-
winiętych krajów. Na rynek telekomunikacyjny wchodzą takie firmy jak 
chiński Huawei czy ZTE, zaś europejskie marki przejmowane są przez 
południowo- i  wschodnioazjatycki kapitał - warto przywołać choćby 

Gospodarcze Eldorado

Indie
przypadek szwedzkiego Volvo (wykupione 
przez chiński koncern Geely).

Dla nikogo nie jest już zaskoczeniem, że 
o  dynamice światowej gospodarki decydować 
będą kraje rozwijające się. Aby były one w sta-
nie zaspokoić popyt na innowacyjność, zgłasza-
ny przez ich bogacące się, ale wciąż jeszcze nie-
zamożne, społeczeństwa, nastąpi wzrost presji 
na aspekt innowacyjności ich gospodarek. Pod 
tym względem warto skupić się na Indiach, któ-
rych gospodarka, jak wynika z prognoz OECD, 
ma się rozwijać przez najbliższe 20 lat w  tem-
pie 8% rocznie. Podstawą dla tak wysokich 
szacunków jest fakt, iż głównym czynnikiem 
napędzającym indyjską gospodarkę jest popyt 
wewnętrzny, nie zaś eksport jak w  przypadku 
Chin. Dana sytuacja niesie ze sobą ogromne 
potrzeby inwestycyjne, a  szybko rozrastają-
ca się i  przejmująca zachodnie zwyczaje klasa 
średnia kreuje dodatkowy popyt na towary 
konsumpcyjne. Chyba nie ma branży, która 
przeżywałaby okres stagnacji, potrzeby nato-
miast są gigantyczne. Poza sztandarowymi, 
jak informatyka i  biotechnologia, szczególnie 
szybko i sprawnie rozwija się m. in. rolnictwo, 
przetwórstwo płodów rolnych, energetyka, ko-
munikacja i infrastruktura.

Stymulatorem indyjskiej gospodarki może 
być brak środków na zakup drogich, zagra-
nicznych technologii. Przedsiębiorstwa muszą 
opracować własne rozwiązania, aby opłacało się 
im prowadzić biznes w  warunkach krajowych. 
Takim rozwiązaniem było np. wyprodukowa-
nie Aakash’a, który jest indyjskim odpowied-
nikiem zagranicznych tabletów. Moda na ten 
obecnie najbardziej pożądany na komputero-
wym rynku towar dotarła do Indii, jednak z po-
wodu braku pieniędzy na produkty Apple’a czy 
Samsunga, powstał rodzimy tablet o  wartości 
35 dolarów, który będzie używany w indyjskich 
szkołach. 

Innym wartym przytoczenia przykładem 
jest elektrokardiograf w cenie 500 dolarów, wy-
produkowany przez koncern General Electric. 
Odpowiednik tego urządzenia sprzedawany 
w  bogatych, zachodnich krajach kosztował 5 
tys. dolarów. General Electric, chcąc podbić 
indyjski rynek, musiał zaproponować niższą 
cenę. Firma zleciła inżynierom z lokalnego cen-
trum badawczo-rozwojowego zaprojektowanie 
w  pełni funkcjonalnego urządzenia, które by 
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było dopasowane do możliwości finansowych 
krajowego rynku. Model, który udało się zapro-
jektować, kosztował zaledwie 1/10 pierwotnej 
ceny. Rozwiązanie to jest na tyle dobre, że spo-
tyka się również z zainteresowaniem ze strony 
klientów z bogatszych regionów. Obecnie 40% 
produkcji tych urządzeń jest sprzedawanych 
w  Europie.  Można więc zaryzykować stwier-
dzenie, że w Indiach kończy się przedkryzyso-
wa faza globalizacji, polegająca na eksploatacji 
ogromnych zasobów taniej siły roboczej. Aby 
jednak indyjskie społeczeństwo mogło w pełni 
skorzystać z  pozytywnych skutków trwającej 
właśnie rewolucji w  procesie globalizacji, kraj 
musi przeprowadzić odpowiednie reformy. 

Kluczem do rozwoju Indii 
okazała się infrastruktura 
telekomunikacyjna. Dzięki 
Internetowi i telefonii 
komórkowej udało się 
Hindusom wykroczyć poza 
stereotypowe postrzeganie 
kraju przez pryzmat 
taniej siły roboczej oraz 
pokazać światu swój 
potencjał intelektualny. 

Zjawisko „drenażu mózgów”, w  postaci 
emigracji hinduskich informatyków do Doliny 
Krzemowej w  Kalifornii, nie jest już, jak 
dotychczas, bardzo powszechnym procesem. 
Dla profesjonalistów zniknęły granice, a Dolinę 
Krzemową można stworzyć i  w  Indiach. Od 
dziesięcioleci Stany Zjednoczone były częstym 
kierunkiem emigracji młodych Hindusów. 
Ameryka kusiła prestiżowymi stopniami 
uniwersyteckimi, a  potem pracą na Wall 
Street lub w  Dolinie Krzemowej. Od 2001 
roku to Hindusi stanowili najliczniejszą grupę 
zagranicznych studentów na amerykańskich 
uczelniach - według ambasady amerykańskiej 
w  Delhi aż 15% wszystkich zagranicznych 
studentów w  college’ach i  uniwersytetach. 
Badania indyjskiego naukowca pracującego na 

amerykańskich uczelniach pokazują, że w ciągu najbliższych 5 lat z USA 
do Indii powróci ok. 100 tys. wykształconych osób.  W samych Indiach 
spada również systematycznie liczba osób podchodzących do egzaminu, 
którego zaliczenie uprawnia do studiów w  USA i  w  kilku innych 
anglojęzycznych krajach. W jednym tylko 2008 roku był to spadek rzędu 
20%. Z pewnością stracą na tym Stany Zjednoczone, lecz jednocześnie 
jest to wygrana dla Indii. Teraz młodzi ludzie widzą dla siebie dużo lepsze 
perspektywy w kraju, z którego jeszcze tak niedawno masowo emigrowali. 

Obecnie władze Indii stoją przed wyzwaniem przeprowadzenia sze-
regu reform w sposób nieograniczający potencjału gospodarki. Dane re-
formy mają na celu utrzymanie równowagi pomiędzy poziomem inflacji 
a  kursem walutowym w  związku z  napływającym kapitałem zagranicz-
nym, konsolidację polityki fiskalnej i rozwój sektora rolnego, zwłaszcza 
po ostatniej klęsce suszy, czy też rozbudowę infrastruktury i budowanie 
wiarygodności w oczach inwestorów zagranicznych. Aby poprawić kon-
kurencyjność indyjskich przedsiębiorstw konieczne jest wyeliminowanie 
barier utrudniających wejście na rynek nowym podmiotów oraz prywaty-
zacja przedsiębiorstw państwowych. Innym czynnikiem ograniczającym 
wzrost gospodarki jest niewystarczająca infrastruktura i  paradoksalnie 
opóźnienia w wydawaniu pozwoleń na jej rozbudowę. Problemem są tak-
że nadmierne regulacje dotyczące rynku pracy. Ważnymi projektami po-
prawiającymi infrastrukturę było wybudowanie 5.846 km dróg tzw. Zło-
tego Czworokąta (GQ ), łączącego cztery metropolie - Delhi, Mumbaj, 
Chennai i  Kalkutę, oraz korytarzy Północ-Południe i  Wschód–Zachód 
(NSEW). Ich celem było  połączenie Kaszmiru na północy z Kanyaku-
mari na południu (4.076 km) oraz Silchar na wschodzie z Porbander na 
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zachodzie (3.640 km). Planowane są dalsze budowy oraz renowacje 
dróg, ponieważ pomimo wymienionych inwestycji większość z nich 
jest w  złym  stanie, a  skrzyżowania bezkolizyjne należą do rzadko-
ści, a właściwie nie ma ich prawie w ogóle. Nawet na drogach szyb-
kiego ruchu poruszają się rowery, wozy, sprzęt rolniczy i  zwierzęta. 
Przeciętna szybkość na terenach pozamiejskich 
rzadko przekracza 50 km/h. Niewystarczają-
ce jest również oznakowanie dróg. Pozytyw-
nym aspektem jest fakt posiadania przez Indie 
czwartej na świecie co do długości linii kolejo-
wej, która odgrywa znaczną rolę w rozwoju go-
spodarczym kraju. 

Pomimo że odpowiednie regulacje, mające 
przyspieszyć rozwój indyjskiej gospodarki, są 
dopiero w  fazie opracowywania, Indie odno-
towują pozytywną dynamikę wzrostu PKB . 
Zgodnie z  danymi Banku Światowego w  2011 
roku PKB per capita ukształtował się na pozio-
mie 1.477 USD.  

Indie systematycznie zwiększają swoje zna-
czenie także w  handlu międzynarodowym. 
W porównaniu z rokiem 2009, w 2010 eksport 
Indii w ujęciu rocznym wzrósł o 30%, a import 
o 27%. Do najważniejszych partnerów handlo-
wych Indii należą Stany Zjednoczone, Arabia 
Saudyjska, Chiny i Zjednoczone Emiraty Arab-
skie, a zatem możemy się spodziewać dalszego 
wzrostu tych wolumenów. Rośnie również war-
tość inwestycji portfelowych napływających do 
Indii, która według szacunków banku central-
nego Indii wyniosła w 2010 roku 16,3 mld USD, 
co stanowi 65% wzrost w porównaniu z rokiem 
poprzednim.

Gospodarcza przyszłość Indii kształtuje 
się więc w  świetlanych barwach. Czy Europa, 
a  w  tym Polska, będzie w  stanie konkurować 

z  głodnymi sukcesu krajami BRIC? Czy nie 
lepiej stać się partnerem handlowym Indii i sa-
memu korzystać na rozwoju tego kraju? Rynek 
indyjski od kilku lat przeżywa okres otwarcia 
i liberalizacji. Kto znajdzie się na nim pierwszy, 
ten wygra. Konkurencja jak na razie jest jeszcze 
słaba, a  nasycenie i  rozwój rynku niskie. Jest 
to z  pewnością rynek bardzo wymagający, ale 
trudności, na jakie napotkają potencjalni in-
westorzy i  kontrahenci, będą też udziałem ich 
konkurencji. 

Europa planuje wydać na wsparcie innowa-
cji 80 mld euro z programu Horizon 2020 (bu-
dżet na lata 2014-20). Czy jest to wystarczają-
ce działanie dla poprawy sytuacji gospodarek 
zmagających się z  kryzysem fiskalnym? Czy 
staniemy się swoistym skansenem i celem tury-
stycznych wypraw dla bogacącej się klasy śred-
niej Indii oraz innych rozwijających się krajów?

MAŁGORZATA NOCOŃ 
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Podobnie jak w 2011 roku, na początku roku 2012 wszystkie najważ-
niejsze parametry rynku aukcyjnego odnotowały wzrost. W Polsce licy-
tuje się coraz więcej sztuki i dzieje się tak głównie za sprawą coraz większej 
liczby aukcji dedykowanych w całości młodej sztuce. Jednak najbardziej 
imponująco w relacji kwartał do kwartału prezentuje się wzrost obrotów 
– o blisko 90% do 15,7 mln zł. To efektowne rozwinięcie tendencji zapo-
czątkowanej w zeszłym roku. Biorąc pod uwagę zdecydowaną kumulację 
handlu aukcyjnego pod koniec 2011, po I kwartale jestem skłonny dość 
ostrożnie prognozować, że rok 2012 będzie pod względem obrotów po-
równywalny do rekordowego 2008 i powinien zamknąć się łączną sprze-
dażą na poziomie 60–65 mln zł. Bardzo znaczący jest również wzrost 
liczby obiektów wylicytowanych na aukcjach (+65,6% vs. I kwartał 2011). 
Pod tym względem polski rynek sztuki rośnie stabilnie od wielu lat. Moż-
na szacować, że pod koniec roku ten parametr rynku aukcyjnego po raz 
pierwszy w 20 letniej historii rodzimego rynku przekroczy 6 tys. obiektów. 

 
Tabela 1. Wyniki polskiego rynku aukcyjnego, I kwartał 2012 vs. I kwartał 2011

1 kwartał 2011 1 kwartał 2012 zmiana

liczba aukcji 17 22 +29,4%

liczba wylicytowanych obiektów 703 1164 +65,6%

obroty (wg cen sprzedaży) 8,3 mln zł 15,7 mln zł +89,2%

Potwierdzenia pozytywnych obserwacji dotyczących całego rynku 
należy szukać 

w poszczególnych jego segmentach, a  także w konkretnych transak-
cjach zawartych 

w marcu i kwietniu. Na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy 13 prac 
przekroczyło cenę 100 tys. zł, przy czym dwie sprzedano zdecydowanie 
powyżej 500 tys. zł. Pod względem transakcji w najwyższym segmencie 
cenowym rynek znajduje się w kondycji najlepszej od wielu miesięcy. 

Segmenty sztuki nowoczesnej i współczesnej do dłuższego czasu do-
minują nad sztuką dawną jeśli chodzi o najwyższe ceny pod polskim młot-
kiem. Trzy pastele Wyspiańskiego z 1904 roku, przedstawiające rodzinę 
Sternbachów zostały sprzedane w marcu za 1,85 mln zł i ta „mini–kolek-
cja” jest drugim najdroższym obiektem sprzedanym kiedykolwiek na pol-
skiej aukcji. „Autoportret” Eugeniusza Zaka został wylicytowany do 760 
tys. zł i jest to trzecia najwyższa cena zapłacona za obraz tego malarza.

Segmentem rynku, który wzbudza ostatnio największe zainteresowa-
nie, jest sztuka po 1945 roku – powojenna, a także współczesna i najnow-
sza (tzw. młoda sztuka). Na kwietniowej aukcji w Polswiss Art podczas 

licytacji wybitnego obrazu ze słynnego cyklu 
z okręgami padł rekord cenowy za pracę „#16” 
Wojciecha Fangora ( ur. w 1922 r.) – 240 tys. zł. 
Od trzech lat duże formaty Fangora są w kraju 
licytowane powyżej 200 tys. zł. Po dłuższym 
czasie w ofercie aukcyjnej pojawiło się wybitne 
płótno Jerzego Nowosielskiego (1923–2011). 
W Polsce wylicytowano już 220 obrazów tego 
artysty. „Dziewczyna na tle miasta” to trzeci 
najdroższy – sprzedany za 230 tys. zł. W kwiet-
niu pod młotek trafiła inna doskonała praca 
tego artysty, „Mountain Road” 1961 roku (110 
tys. zł) i jest to jedna z najciekawszych ostatnio 
tzw. repeat sales (praca wracająca na rynek). 
W  maju 1998 roku ten sam obraz, lecz z  pol-
skim tytułem, został sprzedany za 27,5 tys. zł. 
Po czternastu latach jest czterokrotnie droższy. 

Oznacza to roczną 
stopę zwrotu na po-
ziomie 21,4% i jest ko-
lejnym doskonałym 
potwierdzeniem in-
westycyjnej wartości 
klasyki polskiej sztuki 
współczesnej.

Z  prac twórców 
średniego pokolenia warto wspomnieć 55 tys. 
zł za wyjątkowo duże płótno Jarosława Modze-
lewskiego , niezatytułowany obraz ś.p. Tomasza 
Tatarczyka w cenie 38 tys. zł czy dzieło Stani-
sława Młodożeńca promowanego przez Abbey 
House (45 tys. zł). Przykładem młodej sztuki 
sprzedawanej na aukcjach w  ciągu ostatnich 
miesięcy mogą być prace Anny Szprynger (17,5 
tys. zł w Abbey House, 23 tys. zł w Polswiss Art). 
Mariusz Waras, pseudonim M–City, licytowa-
ny był w Rempeksie na aukcji dedykowanej stre-
et artowi w granicach 4–8 tys. zł. Wyróżniające 
transakcje w tym przedziale cenowym zawarto 
po licytacji prac artystów młodego pokolenia 
takich jak: Jakuba Słomkowski, Ilona Herc 
i Gossia Zielaskowska. 

MACIEJ GAJEWSKI, 
ekspert Domu Aukcyjnego 
Abbey House S.A.

DOSKONAŁY

*artykuł jest skróconą wersją raportów Macieja Gajewskiego z ryn-
ku aukcyjnego, opublikowanych w „Art&Business”, nr 2–3 i 4/2012
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Giełda Liv–ex (London International Vintners Exchange, www.liv–
ex.com) powstała w roku 1999 na fali tworzenia innowacyjnych firm in-
ternetowych. Firmę stworzyli byli finansiści: James Miles i Justin Gibbs. 
Było to – w  pierwszych miesiącach – przedsięwzięcie absolutnie „gara-
żowe”. Koncept biznesowy jednak sprawdzał się dobrze i w latach 2003–
2004 firma zaczęła się szybko rozwijać.

Dziś Liv–ex jest wiodącym na światowym rynku podmiotem, któ-
ry świadczy usługi dla profesjonalnych traderów i  kolekcjonerów wina. 
Giełda Liv–ex, gromadząc, a następnie udostępniając zainteresowanym 
dane na temat zawieranych na rynku transakcji, w  fundamentalny spo-
sób przyczyniła się do wzrostu transparentności rynku win inwestycyj-
nych, umożliwiając tym samym jego rozwój i  wzrost zainteresowania 

GIEŁDA LIV–EX 
I INDEKSY RYNKU WINA

inwestycjami w tę klasę aktywów przez szerszą 
grupę inwestorów, również instytucjonalnych. 
Dziś z  wycen opartych na danych giełdy ko-
rzysta znakomita większość profesjonalnych 
podmiotów: największe fundusze inwestujące 
w  wina, audytorzy (KPMG, Deliote) czy mar-
chandzi tacy jak Berry Bross & Rudd. W Polsce 
w oparciu o licencję Liv–ex’u dokonuje wyceny 
zarządzanych portfeli firma Wine Advisors.

Aby dokonywać operacji na giełdzie 
Liv–ex, trzeba przejść skrupulatny proces 

MARCIN PIWECKI www.wineadvisors.pl

0,00

100,00150,00

200,00

250,00

350,00

maj – 04

sie – 04

sty – 04

cze – 04

lis – 04

kw – 04

wrz – 04

lip – 04

gru – 04

paź – 04

sie – 04

maj – 04

300,00

50,00

kw – 04

sty – 04

cze – 04

400,00

lut – 04

paź – 04

 mar – 04

mar – 04

lis – 04



23

Bordeaux oraz 5 ostatnich lat dla wszystkich pozostałych. Zasada ta ma 
obrazować dostępność wina u brokerów wina. Nie ma limitów dotyczą-
cych punktacji krytyków. Indeks jest ważony cenowo.

Liv–ex Claret Chip Index to obliczany co tydzień (kalkulacja w piąt-
kowe popołudnie, publikacja w poniedziałkowe poranki) indeks win wy-
łącznie z regionu Bordeaux Premiers Crus, z punktacją Parkera nie mniej 
niż 95, nie starszych niż 15 lat, fizycznie dostępnych w  sprzedaży (tym 
samym bez en primeur). Lista win składających się na indeks podlega we-
ryfikacji co pół roku (grudzień i czerwiec).

Liv–ex Investables Index  to indeks odzwierciedlający typowy port-
fel win inwestycyjnych. W jego skład mogą wchodzić wina 24 wiodących 
chatteau z regionu Bordeaux. Wymagany jest poziom punktacji Parkera 
nie mniej niż 95 (dla pięciu Premier Crus oraz Ausone, Cheval Blanc i Pe-
trus  – nie mniej niż 90 punktów). Indeks jest ważony cenowo, uwzględ-
nia się także malejącą z czasem dostępność rocznika. Aktualnie w skła-
dzie indeksu dominują roczniki 2000 i 2005 (odpowiednio 8,9% i 8,5%). 
W rozbiciu na chatteau dominują Lafite Rothschild (9%) oraz Margaux 
(8,5%).

Na wykresie poniżej przedstawiony jest przebieg zmian wartości in-
deksu Liv–ex Investables za ostatnie 8 lat.

Liv–ex Fine Wine 50 to najwęższy indeks, obliczany codziennie i ob-
razujący zmiany cen jedynie 50 win. Indeks tworzy dziesięć fizycznie 
dostępnych roczników (czyli obecnie roczniki 1999–2009) pięciu produ-
centów: Chateau Lafite Rothschild, Chateau Latour, Chateau Margaux, 
Chateau Mouton Rotschild oraz Chateau Haut Brion.

Porównując praktyczne funkcjonowanie giełdy Liv–ex i  typowych 
giełd papierów wartościowych, warto zaznaczyć, że giełda wina jest zde-
cydowanie mniej płynna. Jeśli na konkretnym winie dokonywanych 
jest kilka/kilkanaście transakcji w miesiącu – trzeba je uznać za wysoce 
płynne. Wina starszych roczników (z lat 90–tych czy 80–tych) zmieniają 

weryfikacyjny otwarty wyłącznie dla firm pro-
fesjonalnie zajmujących się obrotem winem. 
Obecnie Liv–ex gromadzi blisko czterystu 
członków z  33 krajów: marszandów, importe-
rów, eksporterów, brokerów i funduszy. Zareje-
strowani na Liv–ex’ie członkowie tworzą około 
80% obrotów na światowym rynku wina. Przy-
chody firmy (naliczane jako prowizja od obro-
tów giełdy) wzrosły z 5 mln GBP w roku 2005 
do 55 mln GBP w  2011. Rok 2012 przyniesie 
z pewnością kolejne wzrosty.

Liv–ex umożliwia swoim członkom:
• Obserwowanie aktualnych lub historycz-

nych ofert zakupu i  sprzedaży wraz z  pozio-
mem cen i oferowanymi wolumenami;

• Anonimową i  wygodną logistycznie re-
alizację transakcji zakupu lub sprzedaży za 
pośrednictwem internetowej platformy Liv–
ex’u, łącznie z  obsługą przepływu środków 
finansowych.

Wcześniejsza weryfikacja tak uczestników 
obrotu, jak i  towaru będącego przedmiotem 
transakcji daje wszystkim zainteresowanym 
wysokie poczucie bezpieczeństwa.

Niezwykle istotną rolę w  rozwoju giełdy 
oraz całego rynku win inwestycyjnych miało 
wprowadzenie przez Liv–ex indeksów: Liv–ex 
100, Liv–ex 500, Liv–ex Fine Wine Investa-
bles oraz Liv–ex Claret Chip. Obecnie indek-
sy te są powszechnie uznawane za standard 
rynkowy, publikowane są przez agencje Reu-
ters, Bloomberg i Financial Times.

Najpowszechniej używanym indeksem jest 
Liv–ex 100. Obliczany jest na koniec każdego 
miesiąca na podstawie wyceny stu najbardziej 
poszukiwanych na rynku win. Uwzględnia 
także poziom produkcji danego wina oraz jego 
malejącą wraz z  upływem czasu podaż. Wina 
kwalifikowane do indeksu muszą spełniać 
określone warunki – podstawowym jest wy-
cena Parkera1 nie niższa niż 95 punktów. Ze 
względu na niski poziom podaży z indeksu usu-
wane są wina starsze niż 25 lat.

Liv–ex 500 jest najszerszym z  indeksów 
konstruowanych w  oparciu o  transakcje Liv–
ex’u. Obrazuje zmiany na szeroko rozumianym 
rynku win. Skład indeksu jest corocznie kory-
gowany. Z  określonego rodzaju wina funkcjo-
nują w  indeksie jedynie najświeższe dostępne 
roczniki – 10 ostatnich lat dla czerwonych win 
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1Robert Parker – wiodący 
krytyk winiarski na 
świecie, specjalizujący się 
w szczególności w winach 
regionu Bordeaux.
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właściciela za pomocą giełdy kilka razy w  roku. W  konsekwencji nieco 
bardziej złożone jest generowanie danych do wycen portfeli wina. Wyko-
rzystuje się w tym celu zarówno dane o dokonanych niedawno transak-
cjach, jak i uwzględnia wartości złożonych, lecz nie zrealizowanych ofert 
kupna i sprzedaży.

Giełda Liv–ex ma relatywnie mały udział w  całkowitych obrotach 
na rynku wina, jednak jej znaczenie jest ogromne. Ze względu na to, że 
jest to miejsce, gdzie transakcji mogą dokonywać jedynie profesjonaliści, 
a  koszty transakcyjne są, jak na branżę wina, niewielkie, giełdę należy 
uznać za rynek wysoce efektywny, zaś uzyskiwane tam ceny za stano-
wiące dokładny obraz aktualnej sytuacji rynkowej. Dopiero powstanie 
giełdy Liv–ex i  zgromadzenie tam ogromnej bazy danych, grupujących 
ceny transakcyjne z  giełdy, z  aukcji oraz oferty wszystkich wiodących 
brokerów wina, pozwoliło na sporządzanie zobiektywizowanych wycen 
portfeli win inwestycyjnych.
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KOMENTARZ EKSPERTÓW

W  2016 r. Internet będzie czwartą największą gospodarką świata – 
mniejszą niż Chiny, Stany Zjednoczone i Japonia, ale większą niż Niem-
cy.  Jak wskazują eksperci The Boston Consulting Group, w nadchodzą-
cych latach sieć będzie najsilniejszym motorem rozwoju przedsiębiorstw 
i państw.

W 2016 r. liczba użytkowników Internetu osiągnie 3 mld, co oznacza, 
że 45 proc. ludzi na świecie będzie miało dostęp do sieci. Wzrost liczby 
użytkowników będzie jednym z najważniejszych czynników napędzają-
cych rozwój gospodarki internetowej. Inne motory wzrostu to rozwój go-
spodarek wschodzących, popularyzacja urządzeń mobilnych (szczegól-
nie smartfonów) oraz rozpowszechnienie mediów społecznościowych.

Internet zrewolucjonizował już sprzedaż detaliczną. Klienci na całym 
świecie mogą nie tylko kupować w  sieci, ale przede wszystkim zyskali 
możliwość porównywania on–line ogromnej gamy produktów przed do-
konaniem zakupów off–line. W 2010 r. wartość takiej sprzedaży przekro-
czyła 1,3 bln USD, średnio po 900 USD w przeliczeniu na jednego inter-
nautę. Równocześnie na znaczeniu zyskuje reklama internetowa – biznes, 
który w 2010 r. był wart 65 mld USD. W ocenie ekspertów BCG do 2016 
r. wartość rynku reklamy internetowej podwoi się, a wiele krajów pójdzie 
w tym kierunku, co Wielka Brytania, gdzie w 2011 r. wydatki na reklamę 
on–line przewyższyły te na reklamy telewizyjne.

 – Żadne przedsiębiorstwo i żadne państwo nie może pozostać obo-
jętne na te zmiany. Każda firma musi znaleźć się w wirtualnym świecie 
– mówi David Dean, współautor raportu i Senior Partner BCG w Londy-
nie. – Nowy Internet nie jest już zdominowany przez świat Zachodu ani 
dostępny wyłącznie za pośrednictwem komputera. Świat Internetu  jest 
globalny, wszechobecny i nastawiony na zaangażowanie użytkowników 
– dodaje Dean.

Zespół The Boston Consulting Group wskazuje najistotniejsze pro-
cesy, które w  nadchodzących latach będą zmieniać oblicze cyfrowego 
świata: 
• Internet: od towaru luksusowego do artykułu codziennego użytku. 

Dwadzieścia lat temu, gdy Internet dopiero nabierał cech komercyj-
nych, grono jego użytkowników ograniczało się do osób stosunkowo za-
możnych. Obecnie jest niemal wszechobecny. Do 2016 r. liczba internau-
tów ma stanowić niemal połowę światowej populacji.
• Rynki: od krajów rozwiniętych do rynków wschodzących. 

Do 2016 r. niemal 70 proc. osób korzystających z sieci w państwach 
G–20 będzie pochodzić z  rynków wschodzących, w  porównaniu do 56 
proc. w 2010 r. W Chinach z Internetu korzystać będzie niemal 800 mi-
lionów osób – mniej więcej tyle samo co we Francji, Niemczech, Indiach, 
Japonii, Wielkiej Brytanii i  USA razem! Udział rynków wschodzących 

Internet wśród 
największych gospodarek świata

w  gospodarce internetowej wzrośnie z  nie-
całych 25 proc. w  2010 r. do ponad 33 proc. 
w 2016 r.
• Narzędzia: od PC do komórki. 

Do 2016 r. urządzenia mobilne – w szczegól-
ności smartfony – będą odpowiadać za ok. 80 
proc. wszystkich połączeń szerokopasmowych 
w krajach G–20. 
• Użytkownicy: od słuchaczy do twórców.

Media społecznościowe rewolucjonizują 
globalną komunikację. W  krajach takich jak 
Argentyna, Brazylia, Indonezja i  Meksyk me-
dia społecznościowe robią furorę, a z serwisów 
tego typu korzysta ponad 90 proc. internautów. 
W  państwach tych media społecznościowe są 
wykorzystywane do tworzenia i  publikowania 
treści znacznie intensywniej niż w  gospodar-
kach rozwiniętych.

– Zrozumienie potencjału gospodarczego, 
jaki daje Internet, powinno należeć do priory-
tetów w agendach dzisiejszych liderów – stwier-
dza Patrick Pichette, starszy wiceprezes i dyrek-
tor finansowy Google. 

Firmy, które aktywnie korzystają z Interne-
tu – w tym z mediów społecznościowych – do 
sprzedaży, reklamy oraz interakcji z  klientami 
i  dostawcami, rozwijają się znacznie szybciej 
niż te, które nie prowadzą działalności on–line. 
BCG przebadało ponad 15.000 małych i  śred-
nich przedsiębiorstw na całym świecie. Okaza-
ło się, że małe i średnie firmy, które korzystają 
aktywnie z  Internetu, rozwijają się szybciej 
i tworzą więcej miejsc pracy. W Niemczech 93 
proc. firm z  kategorii High–Web (grupa, któ-
ra najbardziej intensywnie wykorzystuje sieć) 
w  ciągu ostatnich 3 lat zwiększyło zatrudnie-
nie. Dla porównania, wśród przedsiębiorstw 
nieobecnych w  sieci zatrudnienie zwiększyła 
tylko połowa.

NINA HAŁABUZ

The Boston Consulting Group
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Inwestycje w  akcje spółek mających historię 
dzielenia się zyskami z  akcjonariuszami mogą 
być dobrym pomysłem, szczególnie w  obecnych, 
niepewnych czasach na rynku kapitałowym. 

W  postępowaniu inwestorów w  zakresie doboru spółek w  średnim 
i długim horyzoncie czasowym, niezależnie od tego czy uczestnicy rynku 
zdają sobie z tego sprawę czy nie, wyróżnia się dwa główne style:
1) Inwestowanie we wzrost (growth investing). Spółki wzrostowe to te, 

które mają potencjał do „ponadprzeciętnego wzrostu zysków”, najczę-
ściej z branż takich jak technologia, medycyna, IT, notowane najczęściej 
z wysokim wskaźnikami C/Z, C/WK, intensywnie inwestujące w swój 
rozwój, a w związku z tym, nie wypłacające dywidend ani nie przeprowa-
dzające skupów akcji.
 2) Inwestowanie w wartość (value investing). Spółki typu „value” to te, 
które mają niskie wskaźniki wyceny fundamentalnej (C/Z, C/WK, EV/
EBITDA), działające najczęściej w  tradycyjnych sektorach ekonomii 
(transport, budownictwo, surowce, banki) o niskich potrzebach inwesty-
cyjnych, w związku z tym mogące sobie pozwolić na wypłatę dywidend 
lub skupy akcji, a ich rynkowa wycena (na skutek różnych czynników we-
wnętrznych i/lub zewnętrznych jak np. przebieg cyklu w danym sekto-
rze) nie oddaje ich rzeczywistej wartości.

W przełożeniu na prosty język indywidualnego inwestora, akcje spół-
ek tej pierwszej grupy kupuje się, żeby „rosły”, te drugie żeby „odbiły” lub 
ewentualnie aby „zarobić na dywidendzie”. Oczywiście w  portfelu każ-
dego inwestora, który słyszał o dywersyfikacji znajdują się akcje spółek 
z obu tych grup, więc można jedynie mówić o portfelu z przewagą jed-
nych bądź drugich papierów. 

Okazuje się, że o  ile w  długim terminie stopa zwrotu z  akcji spółek 
wzrostowych przewyższa stopę zwrotu z akcji spółek typu „value”. Takie 
wnioski można wysnuć na podstawie 10–letniego okresu obserwacji za-
chowania się indeksów Russel 2000 Growth i Russel 2000 Value1 w Sta-
nach Zjednoczonych. Przy ich konstrukcji zadano sobie trud zakwalifiko-
wania akcji spółek do poszczególnych typów na podstawie obiektywnych 
kryteriów (w  oparciu o  te indeksy stworzono także ETF–y2). Praktyka 
amerykańskiego rynku pokazuje, że to właśnie spółki technologiczne są 
bardziej odporne na przecenę w czasie dekoniunktury (wystarczy przy-
wołać indeks spółek technologicznych Nasdaq), ale to właśnie spółki 
typu „value” najdynamiczniej odrabiały straty w  okresie pierwszej fazy 
odreagowania po bessie w 2009 roku.

Sytuacja na polskim rynku akcji daleka jest 
od tej w  USA, gdzie główny indeks S&P500 
w  kwietniu odrobił z  nawiązką całość zeszło-
rocznych spadków. Pod koniec kwietnia można 
było mówić nawet o realnym teście przez indeks 
WIG20 minimów z sierpnia 2011. Decoupling 
polskiej giełdy z zachodnimi jest trudno wytłu-
maczalny, biorąc pod uwagę nikłe spowolnienie 
gospodarcze w  naszym kraju i  zdecydowanie 
mniejsze problemy niż w rozwiniętych  krajach 
zachodnich. W  związku z  tym, przed uzasad-
nionym z punktu widzenia sytuacji makroeko-
nomicznej, scenariuszu odbicia na GPW i odro-
bienia strat do głównych indeksów zachodnich, 
warto być świadomym możliwości różnego za-
chowywania się akcji spółek typu „value” i typu 
„growth”.

„Zakwalifikowanie” notowanej na GPW 
spółki do jednej bądź drugiej grupy może przy-
sparzać inwestorowi szereg trudności. Np. czy 
spółkę Lotos, działającą w  tradycyjnym sek-
torze, jakim jest przemysł rafineryjny, która 
to na skutek znaczącego zwiększenia mocy 
przerobowych dokonanego kosztem wzrostu 
zadłużenia i  rezygnacji z  wypłaty dywidendy, 
stoi przed szansą ponadprzeciętnego wzrostu 
zysków w  najbliższych latach można nazwać 
wzrostową? Z kolei wypłacające regularnie dy-
widendę i  wyceniane przy niskich poziomach 
wskaźników C/Z  i  C/WK spółki z  grupy in-
formatycznej Asseco to spółki wzrostowe czy 
typu „value”? Powyższe przykłady sygnalizują 
potencjalny problem, jaki może napotkać in-
westor przy próbach zakwalifikowania spółek 
do jednego czy drugiego z omawianych typów. 
Racjonalnym w  polskich warunkach uprosz-
czeniem jest skupienie się przy ocenie spółki 
tylko na jednym czynniku, mianowicie fakcie 
wypłacania bądź nie przez spółkę dywidendy.

Inwestowanie w akcje spółek wypłacających 
dywidendę bądź przeprowadzających skupy ak-
cji ma niezaprzeczalny atut, istotny zwłaszcza 

Spółki dywidendowe 
a niedywidendowe na GPW
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na młodym rynku kapitałowym jakim jest 
GPW, w  postaci minimalizowania ryzyka po-
niesienia strat na skutek niegospodarności 
(rzadko) bądź zwykłych błędów (znacznie czę-
ściej) zarządu. Zarząd który potrafi wysupłać 
z  firmy wolne środki pieniężne i  podzielić się 
z  nimi z  akcjonariuszami, musi gospodarować 
oszczędniej, w  domyśle efektywniej, niż ten, 
które zatrzymuje w spółce cały zysk. Wówczas 
bowiem dochodzi do pokusy wzrostu biznesu 
za wszelką cenę, często za pomocą fuzji i prze-
jęć. Te zaś, jak pokazuje praktyka, częściej ozna-
czają straty niż zyski dla akcjonariuszy spółki 
inicjującej transakcję, czego chyba najlepszym 
przykładem ostatnich lat jest inwestycja Orlenu 
w rafinerię w Możejkach. 

Nawet jeśli spółka nie wypłaca nadmiaru 
gotówki akcjonariuszom, a  trzyma nadwyżko-
we środki na lokacie, także „niszczy wartość”, 
gdyż dla inwestora punktem odniesienia jest 
koszt kapitału akcyjnego. Tylko jeśli spółka jest 
w  stanie realizować projekty o  stopie zwrotu 
przekraczającej średnioważony koszt kapitału, 
zatrzymanie nadwyżkowego kapitału w spółce 
znajduje uzasadnienie z  punktu widzenia „bo-
gactwa akcjonariuszy”. Jak wiadomo, koszt ka-
pitału składa się ze stopy wolnej od ryzyka plus 
premii za ryzyko, w związku z czym, zawsze bę-
dzie wyższy od jakiegokolwiek oprocentowania 
jakiejkolwiek lokaty.

Wracając do meritum rozważań odnośnie 
spółek typu „growth” i  „value”, chciałbym 
zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt charak-
terystyczny dla polskiego rynku akcji. Spółek 
innowacyjnych, działających w  obiecujących, 
perspektywicznych sektorach gospodarki, mo-
gących się przebić ze swoją działalnością na ska-
lę globalną (co jest charakterystyczne chociażby 
dla amerykańskich spółek technologicznych), 
czyli tych wzrostowych jest stosunkowo mało 
(pozytywnym wyjątkiem jest tutaj Integer.pl, 
który od momentu debiutu w 2007 roku zwięk-
szył wartość 10–krotnie). W  związku z  tym, 
istnieje duże ryzyko, że ich wyceny rynkowe są 
przewartościowane na skutek tzw. „iluzji wzro-
stu”3. Temat inwestowania  „we wzrost, ale po 
odpowiedniej cenie” poruszał jeden z  najbar-
dziej znanych fundamentalistów Peter Lynch. 

W  Polsce istnieje także sporo spółek pu-
blicznych, potencjalnie wzrostowych, które jed-
nak nie dotrzymują obietnic składanych inwe-
storom, najczęściej przy okazji IPO⁴, w zakresie 

dynamiki wzrostu zysków czy momentu ich pojawienia się. Taka sytuacja 
dotyczy w mniejszym stopniu Rynku Głównego, za to w większym New-
Connect. Jeszcze inną kwestią jest, że zarówno na Rynku Głównym jak 
i New Connect, istnieje duża grupa spółek działających w tradycyjnych 
sektorach gospodarki i/lub niezbyt perspektywicznych, które prawo do 
statusu spółki „wzrostowej” niejako sobie uzurpują, odsyłając z kwitkiem 
inwestorów domagających się dywidendy.

Dywidenda ma istotne znaczenie dla inwestorów portfelowych – in-
westorów instytucjonalnych. Dopływ gotówki z  tytułu posiadanych 
akcji, bez konieczności sprzedaży ich na często niepłynnym rynku, to 
bardzo pożądana okoliczność. Umożliwia realizowanie bardziej ela-
stycznej polityki inwestycyjnej, czy to w  obliczu mogących się pojawić 
odpływów środków czy szybkiego reagowania na pojawiające się okazje 
inwestycyjne. 

W  2010 roku 93 spółek z  głównego parkietu w  Warszawie wypłaci-
ło zyski w  postaci dywidendy. W  2011 r. już 127. Do spółek dzielących 
się zyskami z akcjonariuszami należy jeszcze doliczyć kilkadziesiąt z za-
twierdzonymi programami skupu akcji własnych (czasami zdarza się, że 
program skupu akcji własnych realizowany jest równolegle z polityką dy-
widendową). Zainteresowanie spółkami dywidendowymi rośnie na tyle, 
że w styczniu zeszłego roku Giełda Papierów Wartościowych rozpoczęła 
obliczanie indeksu spółek dywidendowych WIGdiv, w skład którego we-
szło na początek 30 spółek o najwyższej stopie dywidendy⁵. 

Jak natomiast znaleźć spółki, które w  ostatnich latach nie wypłaca-
ły dywidend, ani nie przeprowadzały skupów akcji, a  już wkrótce będą 
mogły sobie na to pozwolić? Pewnych wskazówek może nam dostarczyć 
spojrzenie na rachunek przepływów pieniężnych (czy są dodatnie), na 
poziom zadłużenia (czy jest niski) oraz na wskaźnik ROE. Spółki do-
brze prezentujące się w powyższych kategoriach, nawet przy znaczącym 
wzroście skali swojej działalności, nie będą musiały korzystać z kapitału 
zewnętrznego (nieoczekiwane emisje akcji bądź obligacji mogą być bar-
dzo negatywnie postrzegane w  takich okresach na rynku jak obecnie), 
natomiast w sytuacji braku większych potrzeb inwestycyjnych, dzielić się 
będą mogły z akcjonariuszami zyskami poprzez wypłatę dywidend i/czy 
skup akcji własnych.

ZBIGNIEW OBARA
Ekspert ds. Analiz. Biuro Maklerskie Alior Banku.

1http://www.russell.com/indexes/data/fact_sheets/us/russell_2000_growth_index.asp, http://
www.russell.com/indexes/data/fact_sheets/us/russell_2000_value_index.asp
2ETF (Exchange Traded Fund) – instrument finansowy notowany na zorganizowanym rynku, 
odzwierciedlający zmiany notowań określonego instrumentu bazowego, konstrukcją zbliżony 
do otwartego funduszu inwestycyjnego
3Amerykański fundusz inwestycyjny Magellan w okresie, w którym zarządzany  był przez Lyn-
cha (1977–1990) systematycznie pokonywał benchmark osiągając średnioroczną stopę zwrotu 
na imponującym poziomie +27,2% 
⁴IPO (Initial Public Offering) – pierwsza emisja akcji na rynku publicznym.
⁵Aby znaleźć się w indeksie spółka musiała wypłacić dywidendę w co najmniej 3 z ostatnich 5 lat. 
Lista uczestników indeksu wyznaczana po ostatniej sesji sierpnia, natomiast wagi aktualizowanie 
po ostatnich sesjach lutego, maja i listopada.  Waga największych spółek nie może przekraczać 
poziomu 10%, WIGdiv, podobnie jak  WIG, a odmiennie niż subindeksy sektorowe, jest indek-
sem dochodowym, a więc przy jego wyliczaniu uwzględniane są dochody akcjonariuszy z tytułu 
dywidend oraz praw poboru.

INWESTYCJE
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Magazyn: Jakie znaczenie mają emocje pod-
czas inwestowania? Ich wpływ jest zawsze 
negatywny, czy też mogą pozytywnie od-
działywać na inwestora?
Grzegorz Zalewski: Pytanie powinno 
brzmieć: Jakie znaczenie mają emocje w życiu? 
Wszyscy jesteśmy na nie podatni i nie wyobra-
żamy sobie bez nich życia. Nawet pozornie 
negatywne emocje potrafią pobudzić nas do 
działania. W  przypadku gry na giełdzie pro-
blem polega na tym, że wiele osób nie zdaje 
sobie sprawy jak wielki wpływ na ich działania 
mają lub mogą mieć emocje. Ludzie bardzo czę-
sto uważają się za w pełni racjonalnych. Kiedy 
jednak stykają się z rynkiem, gdzie ma miejsce 
wiele niespodziewanych zdarzeń jak np. gwał-
towne spadki, zaczynają się ekscytować, de-
nerwować i  co chwilę sprawdzają notowania. 
Pojawiają się pierwsze syndromy uzależnienia 
i ważne, aby człowiek uświadomił to sobie i za-
czął nad tym pracować.

Czy celem inwestora powinno być całkowite 
wykluczenie emocji ze swojej strategii, czy 
też bardziej świadome ich wykorzystanie?
Emocji nie da się wyeliminować. Emocje są nam 
potrzebne – są sygnałami ostrzegawczymi na-
szego ciała. Musimy nauczyć się je odczytywać, 
wiedzieć co one oznaczają, kiedy się pojawiają 
i  kiedy mogą prowadzić do podejmowania nie 
zawsze korzystnych dla nas decyzji. Problem 
tkwi w tym, że nawet bardzo racjonalne decyzje 
nie zawsze przynoszą korzyści.

BIBLIOTEKA INWESTORA

Czy wpływ emocji jest zależny od takich czynników jak doświadcze-
nie inwestora, metody analizy i rodzaj rynku, na którym dokonywa-
ne są inwestycje?
Generalnie nie ma to znaczenia, jako ludzie jesteśmy podatni na emocje 
niezależnie od tego czym się zajmujemy. Moim subiektywnym zdaniem 
analitycy techniczni szybciej sobie uświadamiają, jakie znaczenie mają 
emocje na giełdzie. Jeśli ktoś stosuję analizę techniczną i  zna jej pod-
stawowe założenia, to ma świadomość, że za wygląd wykresu są odpo-
wiedzialne emocje ludzi. Jeśli ktoś jest analitykiem fundamentalnym to 
może mieć tendencję do tego, by racjonalizować rynek, wierzyć w  jego 
przewidywalność, istnienie obiektywnej wartości spółek itp. Może uwa-
żać, że emocje nie mają znaczenia, co nie jest prawdą. Widać to zwłaszcza 
w ekstremalnych sytuacjach na rynku – w okolicach szczytów hossy lub 
przy dołkach załamań. Wtedy podczas bessy pojawia się przekonanie, że 
„teraz to już nic nie działa”, a podczas hossy analitycy zaczynają mówić, 
że „wszystko jest uzasadnione” zamiast podejść do tego z dystansem.

W książce „Droga Inwestora” napisał Pan, że analiza ogólnego senty-
mentu otoczenia rynków finansowych może stanowić uzupełnienie 
innych metod stanowiąc pewien drogowskaz. Czy ma to zastosowa-
nie tylko do inwestycji długoterminowych czy jest przydatne także 
dla graczy krótkoterminowych, wybierających instrumenty pochod-
ne i forex?
W  krótkim terminie wygląda to trudniej – jeśli ktoś jest traderem na 
agresywnym rynku walutowym to tak naprawdę nie ma czasu na zasta-
nawianie się jak inwestorzy w danym momencie myślą. Trader, niezależ-
nie czy stosuje analizę techniczną czy fundamentalną, musi odnosić się 
do obowiązujących na rynku schematów. Analiza emocji tłumu, czyli 
analiza nastawienia większości inwestorów, nie zawsze musi być metodą 
wspomagającą – czasami może stać się metodą bazową. W takim przy-
padku najpierw badamy nastawienie inwestorów do rynku, a następnie 
budujemy na tym strategię. Nie ma tutaj różnicy między technikami 
a fundamentalistami. Ci drudzy na końcu bessy mogą widzieć, że spółki 
są niedowartościowane, ale poczekają aż ludzie zaczną wracać na rynek.

W dzisiejszych realiach znaczna część obrotu generowana jest przez 
automatyczne systemy tradingowe. Czy na takich rynkach nadal jest 
miejsce na emocje i ich analizę?
Cały czas jest, ponieważ to człowiek stoi za danym systemem i to on musi 
decydować, kiedy go uruchamiać. Rynki się komplikują, wykorzysty-
wane są mechanizmy automatów, powstają nowe fundusze, w  których 
ludzie mają na celu szukać ułomności systemów i na nich zarabiać. Więc 

Droga Inwestora
GRZEGORZ ZALEWSKI
Aktywny uczestnik rynków finansowych od 1993 roku. 
Założyciel portalu futures.pl, ekspert DM BOŚ. Prezes 
i założyciel wydawnictwa Linia.
Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rynkiem 
kontraktów terminowych, systemów transakcyjnych 
oraz inwestycji zbiorowego inwestowania. Autor książek: 
„Kontrakty terminowe i forex. Teoria i praktyka” 
oraz „Droga inwestora. Chciwość i strach na rynkach 
finansowych”.
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to nie jest tak, że nagle roboty przejęły wszystko, a ludziom pozostaje tyl-
ko sprzątać parkiet. Generalnie to my wpływamy na kształt algorytmów 
i ich zastosowanie.

Jakie ma Pan rady dla początkujących inwestorów? Jakie najczęstsze 
błędy nowicjuszy mógłby Pan wymienić?
Cała droga inwestowania, o czym piszę w książce, jest taką kalką, przez 
którą niemal każdy przechodzi. Uświadomienie ludziom, że podlegają 
określonym mechanizmom, w niektórych przypadkach skraca ich drogę. 
Jeśli dowiedzą się wcześniej o często powtarzających się błędach, to będą 
mogli ich uniknąć. Przede wszystkim chciałbym zachęcić do zapoznania 
się z  mechanizmami rządzącymi naszymi emocjami. Nieważne, czy za 
pomocą mojej książki czy innej – ważne by były to opinie ludzi, którzy tę 
ścieżkę mają już za sobą.
Podstawowym błędem początkujących jest niestosowanie się do dwóch 
banalnych zasad: „pozwól zyskom rosnąć” oraz „tnij straty”. Ludzie, 
widząc, że posiadany przez nich papier spada, trzymają go dalej mając 
nadzieję na odbicie, a  tymczasem wartość portfela maleje. Wpadamy 
w coraz większą panikę i coraz trudniej jest nam podjąć decyzję o ucię-
ciu straty. Dobrze jest się tego nauczyć i  nad tym zapanować. To tylko 
kwestia ćwiczeń i doświadczenia.

W książce poruszony jest temat „inwestowania na sucho” przed zaan-
gażowaniem realnych środków. Jak długo powinien trwać ten okres? 
Czy nie niesie on niebezpieczeństwa wyrobienia w  sobie pewnych 
zachowań, które przy inwestowaniu prawdziwych pieniędzy mogą 
okazać się zgubne?
Takie rozwiązanie rekomenduje Tomek Zaleśkiewicz – drugi autor „Dro-
gi inwestora”. Ja trochę się z nim nie zgadzam, tzn. wszelkie treningi, czyli 
konkursy, konta demo czy granie „na papierze” jest o tyle przydatne, że 
pozwala nam nauczyć się pewnych mechanizmów, ale jest tak samo eks-
cytujące jak granie w pokera na zapałki. Po trzech rozgrywkach to nam 
się już nudzi i robimy to z dużą nonszalancją. Więc warto zacząć grę z mi-
nimalnie możliwym kapitałem po to, żeby w tym uczestniczyć, ponieważ 
już minimalny kapitał wyzwala w  nas odrobinę emocji. Co prawda nie 
ma znaczenia, czy stracimy wtedy 10 czy 100 zł, ale ma znaczenie to, że 
straciliśmy prawdziwe pieniądze i zaczynamy się z tym czuć źle.

Czy na początku inwestowania z  punktu 
widzenia dalszej drogi inwestora lepiej jest 
dużo stracić czy zyskać?
Nie ma tutaj jednego wzorca. Są tacy, którzy 
dużo zyskają i powiedzą sobie „Nigdy więcej!”, 
a są tacy, którzy powiedzą, że skoro jest tak ła-
two stracić, to spróbują coś z tym zrobić. W cza-
sie hossy przychodzi więcej ludzi, zaczynają za-
rabiać, a później mogą być zaskoczeni, że rynek 
spada. To są ci wszyscy, którzy nie wierzą, że 
akcje mogą kiedykolwiek spaść o  ponad 50%. 
Pokazywanie im gwałtownych spadków z prze-
szłości skutkuje stwierdzeniem, że wtedy było 
inaczej.

Do kogo skierowana jest Pańska książka? 
Traktuje ona o  inwestycjach w  szerokim 
aspekcie czy może jest bardziej przydatna 
dla konkretnego profilu inwestora?
Do wszystkich, którzy mają styczność z  ryn-
kiem, bo nie ma znaczenia, czy inwestuje się 
w akcje, obligacje, kontrakty terminowe czy wa-
luty. Zamierzenie było takie, żeby to była książ-
ka dla tych, którzy dopiero zaczynają. Mimo to 
jesteśmy razem z Tomkiem świadomi, że prze-
kaz do nich nie dotrze, ponieważ doświadczyć 
tego należy samemu. Bardzo się jednak ucie-
szyłem, jak ostatnio jedna z czytelniczek – do-
świadczony inwestor z dużą wiedzą – napisała, 
że sięgnęła do tej książki zastanawiając się, co 
jeszcze nowego można napisać w  tym tema-
cie, i  była mile zaskoczona, że pewne refleksje 
ta książka w  niej wyzwoliła. Jeżeli ja czytam 
książki, które powielają już pewne schematy, 
to zawsze się znajdzie zdanie, dwa, które mogą 
inspirować.

Rozmawiał: JERZY GRZESIAK

KONKURS

Wygraj książkę Tomasza Zaleśkiewicza i Grzegorza Zalewskiego 
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Tutaj opisz swój pomysł na biznes.

wyślij go do Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w Krakowie: 
krakow@przedsiebiorca.pl lub www.inkubatory.pl/rejestracja i … działaj!

Jesteśmy przekonani, że każdy pomysł na biznes da się zrealizować. 
Wiemy jak Ci w tym pomóc. Do Ciebie należy pierwszy krok…
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Nowy typ budownictwa, zwany zrównoważonym, doczekał się już 
wielu odsłon. Zalicza się do niego m. in. domy z gliny lub materiałów po-
chodzących z  recyklingu, zeroenegretyczne budynki pozyskujące ener-
gię jedynie ze źródeł odnawialnych czy tzw. earthshipy. Wszystkie wyżej 
wymienione przykłady łączy zaimplementowane w ich realizację myśle-
nie o przyszłości.

Pojęcie zrównoważonego budownictwa jest ściśle związane z postu-
latami zrównoważonego rozwoju, zebranymi i  opublikowanymi po raz 
pierwszy w  „Agendzie 21” na Szczycie Ziemi ONZ w  Rio de Janeiro. 
Stanowią one odpowiedź krajów rozwiniętych na problem zaniedbywa-
nia środowiska naturalnego. Ustalenia brazylijskiej konferencji stały się 
podstawą wielu późniejszych traktatów i  dyrektyw Unii Europejskiej, 
dotyczących sześciu pionierskich rynków podatnych na innowacje. 
Budownictwo jest jednym z  tych rynków, w  których zmiany są najbar-
dziej oczekiwane, zważywszy na fakt, że budowa i  eksploatacja budyn-
ków pochłania rocznie aż 42% zapotrzebowania na energię całej Unii 
Europejskiej.

Idee budownictwa 
zrównoważonego skupiają się 
przede wszystkim na trzech 
aspektach: ekologicznym, 
ekonomicznym oraz 
ergonomicznym, zwanym 
również socjalno – kulturowym. 

 Aspekt ekologiczny przejawia się w ochronie zasobów naturalnych, 
m. in. poprzez położenie nacisku na jakość i  trwałości budowli przy 
jednoczesnej optymalizacji zużycia materiałów i energii zarówno podczas 
budowy, jak i  w  czasie eksploatacji budynku. Wymiar ekonomiczny 
skupia się na stosunku kosztów inwestycji do ceny, jaką należy 
zapłacić za użytkowanie i  modernizację obiektu. Ergonomia odnosi 
się zarówno do prostoty i  harmonijnego wkomponowania budynku 
w  otoczenie, jak również do użyteczności rozumianej w  kategoriach 

ZRÓWNOWAŻONE
dostosowania przestrzeni do indywidualnych 
potrzeb jej użytkowników oraz dostępności 
obiektów użyteczności publicznej dla osób 
niepełnosprawnych.

Idee, które ukształtowały obecne postrze-
ganie budownictwa zrównoważonego, były 
doprecyzowywane na przestrzeni lat. Niektóre 
z nich zaczęto propagować już ponad dwie de-
kady temu w  Niemczech. Zwrócono wówczas 
uwagę na wkomponowanie budynków w  ich 
naturalne otoczenie. Z czasem dodano postulat 
doboru pod kątem nieszkodliwości dla środo-
wiska odpowiednich materiałów budowlanych. 
Efektem tego było wykluczenie stosowanych 
powszechnie, a szkodliwych dla zdrowia mate-
riałów,  takich jak azbest czy eternit, oraz tok-
sycznych izolacji i  chemicznych impregnatów. 
Wraz z  postępem techniki zaczęto natomiast 
używać materiały naturalne lub powstałe z re-
cyklingu. Za przykład mogą służyć ściany wy-
konane wyłącznie z  puszek aluminiowych czy 
przerobionych tworzyw sztucznych oraz angiel-
ski dach o  pokryciu ze sprasowanych walcem 
plastikowych butelek.

Polska w tej dziedzinie może się pochwalić 
straw–bale’ami czy wymienionymi we wstępie 
earthshipami, czyli domami z opon.  Pierwszy 
termin odnosi się do domów jednorodzinnych 
powstałych tylko i  wyłącznie z  gliny, drewna 
oraz prasowanych kostek słomy. Amatorzy da-
nego rozwiązania zapewniają o  trwałości kon-
strukcji oraz łatwości postawienia tego typu 
„dachu nad głową”. Earthshipy natomiast są 
wspaniałym sposobem na recykling zużytych 
opon, które zamiast zostać spalone w  piecu 
mogą stworzyć konstrukcję ścian. Luki po-
między oponami wypełniane są plastikowymi 
butelkami, a  następnie całość pokrywana jest 
warstwą gliny. Łączący obydwa rozwiązania 

BUDOWNICTWO
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materiał – glina, jest stosowany w  budownic-
twie od samego jego początku. Cechuje się 
wysoką wytrzymałością, zapewnia dobrą izo-
lacyjność cieplną oraz pochłania z  powietrza 
szkodliwe związki chemiczne, dzięki czemu 
w  wybudowanych domach panuje zdrowy mi-
kroklimat. Wygląd budynków może przybierać 
ciekawe futurystyczne formy, przypominające 
domy na rodzinnej planecie Anakina Skywal-
kera – Tatooine. Wizytówką wyżej wymie-
nionych rozwiązań jest ściana z  ubitej gliny 
w  Centrum Nauki „Kopernik” w  Warszawie. 
Ekologiczna optymalizacja doboru materiałów 
może się również przejawiać poprzez używanie 
w  procesie produkcji surowców mniej energo-
chłonnych. Odnosi się to do używania materia-
łów dostępnych lokalnie (aby zminimalizować 
energię potrzebną przy ich transporcie) oraz 
takich, których technologia montażu i wytwo-
rzenia pochłania mało energii.

Zwieńczeniem postulatu 
oszczędzania energii 
było wprowadzenie 
w roku 1990 
u naszych zachodnich 
sąsiadów standardu 
domu pasywnego 
– specjalnego 
rodzaju budynku, 
charakteryzującego 
się bardzo dobrymi 
parametrami 
izolacyjności cieplnej. 
Dom pasywny posiada 
teoretycznie zerowy 
bilans cieplny. 

To znaczy, że nie wymaga on dodatkowego systemu grzewczego, 
gdyż na jego ogrzanie wystarczają promienie słoneczne, urządzenia 
elektryczne oraz ludzie przebywający wewnątrz budynku. Straty cieplne 
są minimalizowane kolejno przez szczelne ściany, drzwi, okna z nocnymi 
roletami oraz odpowiednią wentylację. W praktyce jednak w naszej strefie 
klimatycznej domy te trzeba w  niewielkim stopniu dogrzewać zimą, 
aczkolwiek pochłaniają one jedynie 1,5m3 gazu ziemnego na ogrzanie 
1m2 na rok, co stanowi piątą cześć zapotrzebowania na energię cieplną 
dobrze ocieplonych domów . Aby uzyskać tak dobre parametry izolacyjne, 
trzeba przewidzieć wiele rozwiązań już na etapie projektowania. 
Pierwszym z nich jest odpowiednie ukształtowanie kubatury budynku. 
Spiętrzony, zwarty układ z odpowiednio rozmieszczonymi oknami oraz 
jak najmniejsza ekspozycja budynku na działanie wiatru zapewniają 
obiektowi właściwe parametry cieplne. Ze względu na ograniczone 
rozbudowanie oraz niewielką ilość ścian zewnętrznych i  okien, energia 
cieplna jest kumulowane wewnątrz obiektu. Następnym krokiem jest 
odpowiednie usytuowanie budynku względem stron świata, gdyż 
dyspozycja wnętrz powinna odpowiadać zapotrzebowaniu na światło 
w  ciągu dnia. W  związku z  tym pokoje dzienne należy zlokalizować 
z południowej strony, aby wpadało do nich jak najwięcej światła w ciągu 
dnia, natomiast pokoje nocne  – z północnej strony. Z południowej strony 
można dodatkowo umiejscowić  przeszklony ogród zimowy o  oknach 
pod odpowiednim kątem, aby zmaksymalizować korzyści wynikające 
z  promieniowania słonecznego. Kolejnym niezbędnym rozwiązaniem 
jest wentylacja z rekuperacją, w której powietrze wywiewane z budynku 
ogrzewa po drodze powietrze, które się do niego dostaje. Również bardzo 
często system ogrzewania wody jest połączony z wentylacją, aby w pełni 
wykorzystać energię. Na tej samej zasadzie działają sprzęty gospodarstwa 
domowego, które są podłączone do instalacji wodnej budynku. 
Ogrzewanie wody zamontowaną grzałką elektryczną jest czystym 
marnotrawstwem energii. Nadprogramowymi innowacjami są systemy 
kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych 
oraz systemów gromadzenia deszczówki w  celu jej ponownego użycia. 
Woda uzyskana w ten sposób zasila toalety oraz nadaje się do podlewania 
ogrodu. Rozwiązanie to zostało wykorzystane w Centrum Olimpijskim 
w  Vancouver, zbudowanym na ostatnie zimowe igrzyska olimpijskie. 
Wcześniej wymieniony system kolektorów słonecznych używa energię 
słoneczną do podgrzewania wody, natomiast ogniwa fotowoltaiczne 
oraz elektrownie wiatrowe ładują akumulatory, które w  razie potrzeby 
zaspokoją zapotrzebowanie na energię elektryczną budynku. Ostatnim 
niestandardowym rozwiązaniem jest świetlik dachowy (ang. sun tunnel). 
Przez wypukłą kopułę w  dachu wpuszcza on światło do odpowiednio 
elastycznego tunelu zakończonego rozpraszaczem, który następnie 
emituje światło w  zaciemnionych pokojach. Rozwiązanie to miało 
zostać wykorzystane na dworcu kolejowym w  Berlinie, którego kształt 
zewnętrzny przypomina odwróconą przeszkloną rynnę. Świetliki miały 
doprowadzać światło z  poziomu parteru do poziomu –1, będącego 
peronem metra. Niestety niedotrzymanie terminów skutkowało 
cofnięciem przedsięwzięcia. 

Wyżej omówione technologie znajdują zastosowanie nie tylko w bu-
downictwie mieszkaniowym, ale także w przemysłowym i użyteczności 
publicznej. Najlepszymi tego przykładami na świecie są m. in. oddany 
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TRENDYdo użytku w marcu 2011 roku chiński Pearl River Tower oraz będący 
jeszcze w budowie singapurski Editt Tower. Pierwszy z obiektów ma stać 
się symbolem walki Chin z emisją dwutlenku węgla, dlatego też celem, 
który przyświecał projektantom, było wzniesienie pierwszego na świecie 
samowystarczalnego energetycznie budynku biurowego. Energię czerpie 
on m. in. z dwóch olbrzymich turbin wiatrowych, wbudowanych w kon-
strukcję obiektu, oraz z  systemu kolektorów słonecznych i  ogniw foto-
woltaicznych. Ponadto budynek posiada przemyślany system cyrkulacji 
powietrza, wykluczający konieczność używania klimatyzacji. Z  kolei 
Editt Tower jest pomyślany jako odpowiedź na zapotrzebowanie singa-
purskiej metropolii w zieleń. Ma sprawić, że powiedzenie „dżungla miej-
ska” będzie rozumiane dosłownie. Połowę powierzchni budynku zajmą 
osadzone na wysuniętych tarasach ogrody, których zadaniem będzie po-
prawa jakości miejskiego powietrza i wspomaganie wentylacji wewnątrz 
budynku. Dodatkowym atutem jest system kumulacji i filtrowania wody 
deszczowej, niezbędnej do utrzymania ogrodów, oraz rozmieszczony na 
elewacji system paneli fotowoltaicznych, mający zaspokajać 40% zapo-
trzebowania na prąd całego budynku. Warty uwagi jest fakt, że do budo-
wy mają zostać wykorzystane surowce wtórne oraz pochodzące z  recy-
klingu, co w szybko rozwijającej się Azji jest rzadkością. 

Budownictwo zrównoważone jest obecne 
także na polskim rynku mieszkaniowym 
oraz użyteczności publicznej. Pierwszy 
pasywny dom prywatny powstał 
w okolicach Warszawy w 2004 
roku. Natomiast obiekt publiczny 
został oddany do użytku w lutym 
2011 roku. Jest nim hala sportowa 
w Słomnikach pod Krakowem,

 którą zbudowano w  ramach projektu „Innowacyjna Polska 2010–
2020. Wysokoenergooszczędne budynki pasywne w  każdej polskiej 
gminie i mieście”. Obecnie w Polsce do ogrzania jednostki powierzchni 
zużywa się około dwa razy więcej energii niż w  innych państwach 
europejskich znajdujących się z  podobnej strefie klimatycznej. Miejmy 
nadzieję, że owa hala zapoczątkuje nowy sposób myślenia o  ekologii 
w naszym kraju. 

Czy można jednak oczekiwać, że budownictwo zrównoważone 
w dzisiejszym świecie, świecie ludzi pędzących za innowacjami, zmieni 
swój status z wyłącznie modnego trendu na powszechnie obowiązujący 
standard? Bez żadnych wątpliwości stanie się to w  krajach, gdzie regu-
lacje prawne będą wymuszać coraz oszczędniejsze budowanie lub eks-
ploatowanie obiektów. Nastąpi to również w  krajach zamożnych, które 
w przeciwieństwie do Polski znajdują się już za punktem przełamania na 
teoretycznej „krzywej Kuznieca”– obrazującej zużycie środowiska w za-
leżności od bogactwa kraju. 

Czy również w naszym kraju budownictwo 
zrównoważone stanie się trendem, za którym 
wszyscy podążą? Za choć umiarkowanym za-
interesowaniem tym nowym standardem prze-
mawiają stale wzrastające ceny energii. Dla 
szerszego zainteresowania niezbędna będzie 
jednak zwiększona świadomość społeczeństwa 
w  sferze ochrony środowiska, a  także rozwój 
rynku budownictwa pasywnego skutkujący 
obniżeniem kosztów inwestycji. Wybudowanie 
budynku pasywnego w Polsce kosztuje średnio 
aż 15–30% więcej niż wykonanie tego samego 
obiektu z wykorzystaniem rozwiązań tradycyj-
nych. Dla porównania w Niemczech nadwyżka 
ta wynosi zaledwie 8–15%. Trudno jest wy-
magać od dewelopera kierującego się zyskiem, 
a także od przeciętnego obywatela kierującego 
się oszczędnością, aby chcieli wydawać 30% 
więcej środków na to samo przedsięwzięcie. 
Kolejnym rozwiązaniem jest zbliżenie pol-
skiego modelu projektowania, opartego na 
zamkniętych dla innych specjalistów biurach 
architektonicznych, do modelu zagranicznego, 
zbudowanego na współpracy projektowej inży-
nierów wielu dziedzin. Rozwiązanie stosowane 
za granicą pozwala na optymalizację projektu 
pod żądanym kątem, np. obciążenia środowi-
ska. Ostatnim i najbardziej formalnym krokiem 
w celu poprawy jakości budowania jest wprowa-
dzenie nakazów prawnych bądź zachęt podat-
kowych. Unia Europejska do 2020 roku planuje 
wprowadzenie obowiązkowego audytu ener-
getycznego dla każdego budynku, aby określić 
dlań optymalne przedsięwzięcie termo–moder-
nizacyjne. W pierwszym rzędzie przeprowadzić 
go będą musiały duże przedsiębiorstwa, zuży-
wające najwięcej energii.  Zachęty podatkowe 
są na polskim rynku w pewnym stopniu obecne, 
m. in. poprzez preferencyjne kredyty na zakup 
elektrowni wiatrowych bądź dopłaty do mon-
towanych baterii słonecznych. Pozostaje jednak 
zasadnicze pytanie: czy wszystkie te działania 
wystarczą, aby przekonać nas samych do dba-
nia o komfort życia przyszłego pokolenia. Czas 
z pewnością pokaże.

BARTOSZ JAGODZIŃSKI
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Jeśli w maglu słychać zachęty do kupna akcji, 
należy sprzedawać – nadchodzi bessa. To znane 
powiedzenie giełdowe sprawdzało się wielokrotnie. 
Zaś zwiastunem czego mogą być zasłyszane np. 
w sklepie spożywczym utyskiwania na system 
emerytalny? Czyżby także jego rychłego załamania?

Rosnące głosy niezadowolenia społecznego to pokłosie zapowiada-
nych zmian: wydłużenie wieku emerytalnego i zrównanie go dla kobiet 
i  mężczyzn. „To zerwanie umowy społecznej!” – krzyczą ludowi trybu-
ni, domagając się referendum. Czy chodzi o umowę zawartą przy okazji 
reformy z roku 1999, kiedy w telewizji oglądaliśmy wygrzewających się 
pod palmami emerytów–rentierów? Już tamta reforma zawiodła o  tyle, 
o ile była niezrozumiana społecznie. Ta nadchodząca może ponieść klę-
skę podwójną: z  jednej strony z powodu braku poparcia społeczeństwa, 
z drugiej – wskutek złagodzenia zmian przez polityków.  

Jednak reforma jest koniecznością przede wszystkim z powodów de-
mograficznych. Społeczeństwo się starzeje – liczba urodzeń spada, zaś 
długość życia wydłuża się. Prognozy mówią o pogłębianiu się tych tenden-
cji. Pewnym lekarstwem miała być właśnie reforma z 1999 r., zakładająca 
zależność wypłacanej emerytury od wysokości środków zgromadzonych 
podczas okresu składkowego oraz samoistne bilansowanie się systemu. 
Jednakże pełna rezygnacja z  filaru repartycyjnego, co zrozumiałe, była 
niemożliwa. Część osób, których składki nie wystarczą na pokrycie mi-
nimalnej wysokości emerytury, będzie musiała dostawać wyrównanie 
z budżetu. Dodatkowo ostatnie zmiany zwiększyły ukryte, przyszłe zobo-
wiązania ZUS poprzez przejęcie części składki odprowadzanej do OFE. 

Kolejnym elementem emerytalnej układanki po roku 1999 jest dra-
styczne obniżenie stopy zastąpienia (relacji wysokości emerytury w sto-
sunku do ostatniej pensji). Oznacza to ciągle stosunkowo dużą liczbę 
osób, których świadczenia pochodzą ze środków budżetowych. Konse-
kwentnie takie warunki, czyli względnie słabe zabezpieczenie materialne 
emerytów, rodzą niebezpieczeństwo wprowadzania przez polityków po-
pulistycznych szkodliwych systemowo zmian.

Stopa zastąpienia może zostać podwyższona poprzez zwiększenie 
kapitału emerytalnego, m. in. w  wyniku powiększenia obowiązkowej 
składki, zachęcenia do dodatkowego oszczędzania lub wydłużenia okre-
su składkowego. Pierwsze rozwiązanie jest obiektywnie najgorsze, ozna-
czając istotne obciążenie dla rozwoju gospodarczego. Dodatkowe oszczę-
dzanie na emerytury jest wielce pożądane, jednak niepewne szczególnie 
w obliczu dotychczasowych statystyk partycypacji w trzecim filarze. Za-
chęty do oszczędzania powinny być istotnym fundamentem przyszłych 
reform systemu, aczkolwiek nie kluczowym dla powodzenia zmian. Wo-
bec powyższego jedynym pewnym rozwiązaniem jest wydłużenie okresu 
pracy ubezpieczonych. 

Taka reforma istotnie przyczyniając się do 
lepszego zbilansowania systemu emerytalne-
go odpowiada także na najważniejszy problem 
społeczny, jakim są przytoczone wcześniej 
zmiany demograficzne. Nie jest to jednakże 
jedyne rozwiązanie mogące służyć poprawie 
sytuacji. Należy zwrócić uwagę, iż tendencje 
spadkowe liczby osób odprowadzających skład-
ki wywołane są też przez niską aktywność eko-
nomiczną osób w wieku produkcyjnym. Powo-
dem tego jest m. in. istnienie dużej szarej strefy, 
wysokie koszty zatrudnienia, jak również mała 
mobilność ludności. Nie bez znaczenia pozo-
staje pogłębiająca się dualność na rynku pracy: 
z jednej strony występują wysoce zabezpieczo-
ne umowy o pracę na czas nieokreślony, z dru-
giej – pozbawione zabezpieczenia społeczne-
go umowy tymczasowe, które stanowią coraz 
większy udział w formalizacji stosunku pracy. 

Reforma nie może zakładać jedynie wy-
dłużenia wieku emerytalnego, które jest para-
doksalnie wyjściem najłatwiejszym. Powinna 
zawierać podejście ogólne, likwidować liczne 
niesprawności funkcjonowania rozwiązań 
emerytalnych. Także opieranie zmian tylko 
na dzisiejszych prognozach jest niebezpieczne. 
Ich mała wiarygodność widoczna jest choćby 
w przewidywaniach dotyczących systemu eme-
rytalnego, przygotowanych przez Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej w 2004 r. Ówczesne 
prognozy dziś okazały się chybione. Nie można 
zatem mówić o  dużej wiarygodności prognoz 
przedstawiających sytuację za kilka dekad. 
Zmiany należy wprowadzić jak najszybciej, po-
nieważ system już obecnie jest niewydolny, acz-
kolwiek powinny one być elastyczne. Pożądany 
system – to system reformowalny. Mechanizmy 
regulacyjne powinny zakładać możliwość cią-
głej bądź okresowej, jednakże odpowiednio 
częstej, korekcji warunków funkcjonowania 
systemu emerytalnego, w  tym także wieku 
emerytalnego.

Najważniejszą jednak kwestią jest od-
powiednie przygotowanie i  informowanie 
społeczeństwa. Informacja powinna być do-
datkowym filarem systemu, bo to właśnie oby-
watele mogą najszybciej reagować na zmiany 
w ich przyszłym zabezpieczaniu emerytalnym. 
Nawet najbardziej elastyczny mechanizm pań-
stwowy będzie mniej skuteczny. 

SYSTEM REFORMOWALNY  
ZAMIAST ZREFORMOWANEGO

JERZY GRZESIAK

FELIETON



35

SYSTEM REFORMOWALNY  
ZAMIAST ZREFORMOWANEGO



L. Balcerowicz: 
EUROPA PRZETRWA 
- NIE DRAMATYZUJMY!

CHINY I ŚWIAT 

2030
Inwestycje alternatywne: 

SZTUKA, WINO

PARTNERZY:


