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Początek roku dobry, ale co dalej?
Pierwszy kwartał był dobry dla polskiej gospodarki. Wzrost PKB co
prawda był niższy niż w poprzednim okresie, ale i tak wyniósł 3,5 proc.
Biorąc pod uwagę okoliczności w jakich znajduje się europejska gospodarka, należy uznać ten wynik za co najmniej dobry. Wygląda jednak na
to, że kolejne kwartały nie będą aż tak rewelacyjne, ale co bardzo ważne,
nadal będziemy mieli do czynienia z wyraźnym wzrostem gospodarczym.
Jak uchronić firmę przed skutkami wiszącej nad Europą niepewności? Pierwszym krokiem powinno być uważne wsłuchiwanie się w wieści
z kraju i ze świata. Lekturę opinii Ernesta Pytlarczyka i Michała Marczaka,
jednych z najlepszych ekspertów od makroekonomii i giełdy, powinno
uznać się zatem za obowiązkową.
Nie bez znaczenia w nadchodzących miesiącach będzie także umiejętność korzystania z produktów bankowych. W tym numerze radzimy
jak skutecznie wymieniać waluty, jak zabezpieczyć firmę przed wzrostem cen paliw czy też jak skutecznie inwestować prywatne środki, tak
by procentowały one w przyszłości. Przykłady naszych klientów pokażą
z kolei, że odwaga, pomysłowość i skuteczność działania połączone ze
współpracą z BRE Bankiem to dobry przepis na sukces.
Branżą, w której bez względu na otoczenie makro na pewno będą duże
pieniądze, jest energetyka. Plany inwestycji w tym segmencie są imponujące. Mam nadzieję, że ten jak i pozostałe artykuły zainspirują Państwa
do poszukiwania nowych szans na biznes i wzmacniania fundamentów
tych, którymi już zarządzacie.
Życzę miłej lektury

			
			

			

Przemysław Gdański
Członek Zarządu BRE Banku
ds. Bankowości Korporacyjnej

Niniejsza publikacja ma charakter informacyjno-reklamowy. Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych
materiałów. Powielanie w jakiejkolwiek postaci oraz jakąkolwiek techniką części lub całości niniejszej publikacji bez uprzedniego
pisemnego zezwolenia wydawcy jest zabronione. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych reklam
i ogłoszeń, które nie dotyczą żadnego z podmiotów z Grupy BRE Banku.
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od początku
Zatory płatnicze rosną

Umowa śmieciowa – wstęp do etatu?
Już więcej niż co czwarty Polak jest zatrudniony
na podstawie umowy o pracę na czas określony,
o dzieło czy zlecenie – wynika z danych europejskiego urzędu statystycznego Eurostat. W żadnym innym kraju UE tzw. umowy śmieciowe nie
są aż tak rozpowszechnione. W największym stopniu taka forma zatrudnienia dotyczy osób młodych
– 65 proc. pracowników do 30. roku życia i aż 85
proc. tych poniżej 24 lat nie ma stałej pracy.
Ostatnie analizy przeprowadzone przez Instytut
Ekonomiczny NBP każą jednak spojrzeć na to
zjawisko z innej perspektywy. Okazuje się bowiem, że młodzi, którzy pracują na podstawie

Przez wiele miesięcy sprzedaż detaliczna rosła
w naszym kraju w tempie dwucyfrowym, jeszcze w marcu było to 10,7 proc. Eksperci nie
mieli wątpliwości, że to popytowi wewnętrznemu zawdzięczaliśmy ubiegłoroczny ponad
4-proc. wzrost gospodarczy. Jednocześnie
ostrzegali, że trudna sytuacja na rynku pracy
musi przełożyć się w końcu na mniejszą konsumpcję. Przewidywali, że już kwiecień przyniesie wyhamowanie sprzedaży detalicznej.
Jednak skala tego spowolnienia zaskoczyła
wszystkich, niestety negatywnie. Zamiast spodziewanych 9-10 proc., wydatki Polaków wzrosły jedynie – jak podał pod koniec maja GUS
− o 5,5 proc. (realnie, czyli po uwzględnieniu
wzrostu cen, to zaledwie 1,8 proc.). Co to oznacza? Że padł ostatni bastion optymizmu. Inne
twarde wskaźniki makroekonomiczne (m.in.
płace i poziom zatrudnienia, produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa) już
od pewnego czasu
każą patrzeć na
naszą gospodarkę
i jej przyszłość
z ostrożnością...
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Więcej pożyczek, mniej
dotacji dla MSP
Jeszcze tylko 1,5 roku zostało do końca
obecnego, siedmioletniego, okresu realizacji unijnej polityki spójności. Nowy, który
rozpocznie się już w 2014 r., przyniesie –
zgodnie z zapowiedziami Komisji Europejskiej i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
– sporo zmian dla firm sektora MSP. Będą
one mogły w znacznie mniejszym niż dotychczas zakresie korzystać z dotacji bezzwrotnych. Lwia część środków wspierających rozwój mikro-, małych i średnich
przedsiębiorstw będzie przekazywana poprzez stosowane już wcześniej lub nowe
instrumenty inżynierii finansowej, wykorzystywane w ramach mechanizmu JEREMIE (m.in. pożyczki i kredyty, poręczenia,
wejścia kapitałowe, umorzenia albo spłata
części kapitału kredytu lub pożyczki, umorzenia albo spłata części odsetek od kredytu lub pożyczki).

Wyższe zaległości płatnicze niż w 2011 r.

Na zapłatę swoich należności polskie firmy czekają już średnio 4 miesiące, a ich zaległości płatnicze przekroczyły 1,1 mld zł, czyli są wyższe
o 16 proc. niż przed rokiem – wynika z najnowszego raportu przygotowanego przez Dun & Bradstreet Poland. Rekordzistami są branże: spożywcza i budowlana. Długi wobec swoich kontrahentów, sięgające niemal 260 mln zł, ma ponad
2 tysiące przedsiębiorstw z sektora spożywczego
i prawie 6,5 tys. firm budowlanych. Te ostatnie zalegają już z płatnościami na sumę 226 mln zł.
Rosnące zatory płatnicze to przede wszystkim
efekt pogarszającej się koniunktury gospodarczej.

KE optymistycznie
o polskim wzroście
gospodarczym
2,7 proc. wynieść ma − według najnowszych prognoz Komisji Europejskiej
– wzrost gospodarczy w Polsce w 2012 r. Będzie to najlepszy wynik wśród
27 unijnych krajów. Dla porównania: w całej Unii przewiduje się brak realnego
wzrostu, a w strefie euro spadek o 0,3 proc. W 2013 r. Polska ma utrzymać
tempo wzrostu gospodarczego (szacunki KE mówią o 2,6 proc.), choć liderem
Wspólnoty ma być Estonia, gdzie PKB zwiększy się aż o 3,8 proc. W tym samym
roku wartość całej unijnej gospodarki wzrośnie o 1,3 proc., a gospodarki strefy
euro o 1 proc.

Wyniki BRE

331
mln złotych

fot. shutterstock.com

Konsumpcja
gaśnie w oczach

tak krytykowanych powszechnie umów śmieciowych, zdobywają wymarzony etat niemal
trzykrotnie częściej niż poszukujący pracy bezrobotni. I tak, aż 54 proc. młodych będących
w 2009 r. na okresie próbnym i 40 proc. zatrudnionych czasowo dwa lata później miało już
stałą pracę. Podobnie – prawie co trzeci pracujący na podstawie umowy o dzieło miał etat.
W wypadku bezrobotnych było to zaledwie
13 proc. Wniosek dla młodych jest więc tylko
jeden: zaakceptować umowę śmieciową, dzięki
niej zdobyć doświadczenie zawodowe, a potem
– etat.

331,1 mln tyle zarobiła Grupa BRE Bank w pierwszym
kwartale 2012 roku. Jest to zysk, który o 10% przekroczył oczekiwania rynku. Osiągnięty wynik przewyższa
aż o 44% analogiczny okres w 2011 roku.
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liderzy

Kompetencje
to najważniejszy
czynnik sukcesu
ŁUKASZ MYSZKA

BIURO PRASOWE BRE BANKU

Wywiad z Agnieszką Świergiel,
Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym IMPERIAL
TOBACCO POLSKA S.A., Bizneswoman Roku 2011.

Czy branża tytoniowa to typowo męski
świat? W końcu kobiety to też Wasza grupa
docelowa...
Nie uważam, by branża tytoniowa była „typowo”
męskim światem. Być może przez niektórych jest tak
postrzegana, ale przykład naszej firmy dowodzi, że
jest to błędna teza.
Pewnie dla wielu osób jest zaskoczeniem, że
kobieta tak dobrze odnajduje się w tak specyficznej branży. Jak Pani to robi?
Fakt, że zajmuję stanowisko prezesa i dyrektora generalnego firmy tytoniowej należącej do jednego
z największych koncernów tytoniowych na świecie
nie powinien nikogo zaskakiwać. To, że jestem kobietą nie wpływa na moje „odnajdywanie” się
w branży, najważniejsze są w tym przypadku przede
wszystkim moje kompetencje i znajomość branży ty-
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toniowej oraz z pewnością fakt, że moje doświadczenie budowane jest od wielu lat – w tej branży pracuję
od początku kariery zawodowej.
Prezes tak dużej firmy pewnie musi mocno
się napracować, żeby połączyć życie zawodowe z prywatnym?
Umiem dzielić czas na pracę i życie prywatne. Ta
równowaga jest niezbędna do zachowania umiejętności przewidywania faktów, planowania strategii
biznesowych, utrzymywania zdrowych relacji z pracownikami, zachowania dobrego humoru i dystansu.
Czas prywatny, który staram się spędzać z rodziną
i przyjaciółmi jest cudowną odskocznią od mojej roli
w biznesie. Z obu – życia prywatnego i zawodowego
– czerpię to, co daje mi radość. Dopinguje mnie ona
i pomaga wyznaczać nowe perspektywy. Dzięki
temu czuję się spełniona w obu dziedzinach.

W 2011 roku została Pani uhonorowana
tytułem Bizneswoman roku, w konkursie
organizowanym przez BRE Bank i Radio
PIN. Otrzymała Pani również wiele innych wyróżnień tego typu. Czy miały one
wpływ na Pani karierę?
Wszystkie nagrody i wyróżnienia jakie otrzymałam, były i są dowodem, że to, co robię i jak to
robię ma sens. Jednak chciałabym podkreślić, że
to nie tylko moja zasługa. Każda nagroda i wyróżnienie dla mnie były jednocześnie wyrazem
uznania i docenienia sposobu działania i wyników firmy, którą zarządzam oraz – a w zasadzie
przede wszystkim – moich współpracowników,
którzy mają w tym swój ogromny udział. Każdą
z moich nagród dedykuję również im, bo bez ich
zaangażowania i wkładu pracy nie osiągnęlibyśmy wspólnie tak wiele.
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liderzy
Agnieszka Świergiel,
Prezes Zarządu i Dyrektor
Generalny Imperial Tobacco
Polska

Jak Pani zdaniem powinniśmy w Polsce
wpływać na obecność kobiet na wysokich
stanowiskach? Przez parytety, jak w krajach skandynawskich, czy bardziej miękko,
właśnie poprzez takie konkursy czy kampanie edukacyjne?
Nie uważam, by w biznesie parytety dla kobiet były
konieczne. Jestem zdania, że przede wszystkim
powinny liczyć się kompetencje danej osoby – jej doświadczenie, przygotowanie merytoryczne, zdolności
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menedżerskie i przywódcze, inteligencja, ale z pewnością nie płeć. Wymuszanie obecności kobiet na wysokich stanowiskach nie jest dobrym rozwiązaniem.
Taki sztuczny dobór kadry kierowniczej, niebazujący
na kompetencjach, nie będzie gwarantem sukcesu
firmy, a w biznesie to właśnie firma i jej perspektywy
rozwoju są najważniejsze.
Jak poradzić sobie z kwestią macierzyństwa? Z punktu widzenia społeczeństwa po-

Stanowisko Prezesa i Dyrektora Generalnego Imperial Tobacco Polska S.A.
powierzono Agnieszce Świergiel
w styczniu 2010. Decyzja koncernu
była wyrazem uznania dla wiedzy, wieloletniego doświadczenia i kompetencji
zarządczych Agnieszki Świergiel, która
w Imperial Tobacco Polska pracuje od
1995 r. Jej ścieżka kariery przebiegała
przez stanowiska: Specjalisty ds.
Księgowości, Treasurera, Kierownika
Finansów, Kierownika Rachunkowości
Finansowej i Dyrektora ds. Finansów,
w ramach którego odpowiadała za
kwestie związane z rachunkowością
finansową i zarządczą, problematyką
podatkową, ubezpieczeniową, SOXA
oraz IT.
Agnieszka Świergiel, jako pierwsza
kobieta na stanowisku prezesa firmy
w Polsce i pierwszy polski prezes
firmy, zapoczątkowała innowacyjny
styl zarządzania, łącząc swoje bogate
doświadczenie merytoryczne
z kreatywnością, przedsiębiorczością,
budowaniem komunikacji wewnętrznej
oraz zaangażowaniem społecznym,
co w krótkim czasie doprowadziło do
znacznego umocnienia pozycji firmy
na rynku i jej szerokiej rozpoznawalności, w związku z czym firma otrzymała
wiele prestiżowych nagród i wyróżnień.
Agnieszka Świergiel natomiast, za
swoją działalność charytatywną i społeczną wrażliwość przeniesione na
grunt firmy w postaci organizowanych
wolontariatów, licznych darowizn
i innych wyrazów wsparcia, otrzymała
w 2011 roku Medal Solidarności Społecznej.
Zajęła również 1. miejsce w konkursie
„Bizneswoman Roku 2011” w kategorii
korporacja, zdobyła 5. miejsce w Rankingu 100 Kobiet Biznesu 2011 roku,
organizowanym przez Puls Biznesu,
a także – już w roku 2012 – została
uznana przez dziennik „Rzeczpospolita” za jedną z 10 wschodzących
gwiazd biznesu.
Zobacz więcej na:

Sztuczny dobór kadry kierowniczej nie może być gwarancją
sukcesu firmy. Dlatego parytety
w biznesie nie są konieczne. To
doświadczenie i przygotowanie
merytoryczne powinny mieć
zasadnicze znaczenie.
winno się je promować, ale z punktu widzenia kariery zawodowej czasem postrzegane
jest jako hamulec rozwoju.
Macierzyństwo jest czymś wyjątkowym zarówno
dla samej kobiety, jak i dla obojga rodziców.
Myślenie o nim w kategoriach „promocji” lub
„hamulca” jest dla mnie co najmniej niezrozumiałe
i niestosowne. Kobieta, która pragnie dziecka, lub
już je posiada powinna mieć wsparcie ze strony
firmy, w której pracuje, jeśli pracodawcy zależy na
zachowaniu przyzwoitego wizerunku. Na szczęście coraz częściej firmy zapewniają takie wsparcie swoim pracownicom. W Imperial Tobacco
Polska otaczamy nasze koleżanki troskliwą opieką
zarówno przed jak i po porodzie. Stworzyliśmy
dedykowany im autorski program Junior w Imperial Tobacco, w ramach którego między innymi:
pomagamy kobietom w wyborze najlepszej szkoły
rodzenia, zapewniamy miejsca postojowe blisko
biura, specjalne pomieszczenie wypoczynkowe,
możliwość pracy z domu, karnet na fitness i zabiegi pozwalające kobiecie po porodzie poczuć się
piękną i radosną. Z radością witamy ją z powrotem, zapewniając kontynuację pracy i możliwości
dalszego rozwoju. Każda nasza przyszła lub młoda
mama jest dla nas szczególnie ważna, gdyż jej zadowolenie i spełnienie w roli matki procentuje
w jej pracy zawodowej.

Czy motorem napędowym zmian w zakresie postrzegania kobiet jako dobrych
pracowników, również na wysokich stanowiskach, nie powinny być środowiska
polityczne, np. parlamentarzystki? Czy ich
aktywność na tym polu jest Pani zdaniem
wystarczająca?
Uważam, że miarą tego czy pracownik jest dobry,
czy zły – zarówno w przypadku kobiety jak
i mężczyzny – powinny być jego kwalifikacje,
a nie płeć. Nigdy nie spotkałam się z sytuacją,
aby ktoś oceniał mnie jako gorszego pracownika
z uwagi na moją płeć. Jako szefowa firmy również
nie oceniam w ten sposób moich koleżanek
w pracy.
To samo dotyczyć powinno według mnie środowiska politycznego. Jeśli ktoś jest osobą kompetentną, wykonującą swoją pracę w sposób
profesjonalny i w profesjonalny, pozbawiony
uprzedzeń sposób traktującą swoich współpracowników, żaden motor napędowy nie powinien
być potrzebny. Jeszcze raz powtórzę, że w mojej
ocenie przede wszystkim liczą się kompetencje
i potencjał danego pracownika – w każdym środowisku, bez względu na jego płeć.
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moim zdaniem

okiem eksperta

Ernest Pytlarczyk
Główny Ekonomista BRE Banku

Doktor nauk ekonomicznych, ma tytuł CFA (Chartered Financial Analyst). W maju 2011 roku, wraz z Marcinem Mazurkiem, zdobył nagrodę dla najlepszego analityka makroekonomicznego w konkursie Narodowego
Banku Polskiego. W przeszłości pracował jako analityk
rynków finansowych w Banku Handlowym, jako researcher w Instytucie Cykli Koniunkturalnych na Uniwersytecie w Hamburgu oraz w Banku Centralnym Niemiec we Frankfurcie.
Jest jednym z najbardziej cenionych specjalistów
na polskim rynku.

Michał Marczak

Niepewność
o strefę euro
wzmacnia korektę

Makroperspektywy
Kolejne miesiące mijają, a na rynkach
nadal panuje niepewność. Problemy Grecji zdają się wracać niczym bumerang.
Wynik wyborów w tym śródziemnomorskim kraju,
mimo już wcześniej pesymistycznych oczekiwań,
zaskoczył wszystkich wysokim poparciem dla
skrajnie lewicowej Syrizy i brakiem zaufania dla
dwóch partii władzy. Efektem jest polityczny pat
i konieczność przeprowadzenia kolejnych wyborów, których to wyniku, a co za tym idzie także
i scenariusza dla strefy euro, nikt pewien być nie
może.
Złożoność sytuacji na peryferiach strefy euro oczywiście zwiększa niepewność prognoz także dla
polskiej gospodarki. Wynikające z konieczności
odbudowania oszczędności gospodarstw domowych, ale i ograniczenia wydatków państwa, spowolnienie gospodarcze w Polsce, może okazać się
głębsze w sytuacji niekonstruktywnego rozwiązania problemu peryferii strefy euro.
Nie wszyscy niepewność tę postrzegają jednak
w ten sam sposób. Dla przykładu polska Rada
Polityki Pieniężnej podejmując decyzje ciągle kon-
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centruje się na czynnikach o charakterze stricte
lokalnym, w tym przede wszystkim na fakcie
utrzymywania się podwyższonej inflacji. Zdaniem
Rady podwyższona niepewność związana
z kształtowaniem się procesów gospodarczych
w strefie euro i innych krajach rozwiniętych, staje
się stałym elementem bilansu ryzyka dla inflacji
i PKB i z tego względu nie powinien to być czynnik decydujący o kierunku prowadzenia polityki
pieniężnej w Polsce. W ten sposób Rada zrywa
z historycznym pojmowaniem polityki pieniężnej
jako będącej pod przemożnym wpływem polityki Europejskiego Banku Centralnego. Rosnąca
„samodzielność” Rady to również przyznanie nie
wprost, że polska polityka pieniężna nie orientuje
się już na szybkie wprowadzenie naszej gospodarki do strefy euro.
Dostrzegamy w komunikacji Rady również sygnały świadczące o większym niż uprzednio zaniepokojeniu możliwością osłabienia złotego,
w tym wrażliwością krajowej waluty na zawirowania na rynkach finansowych. Stąd też prawdopodobna kolejna (druga po majowej) podwyżka
stóp NBP, poza wspieraniem wiarygodności Rady
i walką z uporczywą inflacją, a więc literalnym

wypełnianiem mandatu RPP, może być widziana
jako sposób ubezpieczenia stabilności polskiej
waluty poprzez dostarczenie odpowiednio wysokiej premii za ryzyko w stopach procentowych.
Powyższe sugeruje również, że Rada tym razem
może być mniej skora do obniżek stóp w sytuacji
pogorszenia koniunktury w Polsce, a wiec, patrząc
historycznie, i w sytuacji wzrostu presji na osłabienie złotego.

Zobacz więcej na:

www.brebank.pl/makro



Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, kwiecień przyniósł dalsze rozczarowania danymi makro zarówno płynącymi z Europy,
jak również z USA. Niepokojący jest także
rozwój kryzysu w strefie euro, który zaczyna przenosić się także na duże gospodarki, niemiecką i francuską.
Słabe dane makro zbiegły się natomiast z dobrymi
wynikami amerykańskich spółek, co chroniło przynajmniej S&P 500 przed większymi spadkami. Sytuacja w Grecji, czyli konieczność przeprowadzenia
nowych wyborów i, już powszechne, przekonanie
o opuszczeniu przez ten kraj strefy euro, dodatkowo
potęgują pesymizm na rynku i przyczyniają się do
znacznego osłabienia indeksów oraz wartości polskiej waluty.
Warto zauważyć, że polski rynek wykazuje większą
słabość niż inne emerging markets, z uwagi na problemy płynnościowe sektora budowlanego,
a z drugiej, spowolnienia gospodarki niemieckiej
i oczekiwanego wpływu tego spowolnienia na naszą
gospodarkę w drugiej połowie roku.
To wszystko skłania do przewidywań, że zarówno
amerykański jak i europejski bank centralny będą
zmuszone do kolejnych działań oraz dalszego luzo-

wania polityki monetarnej. Pojawia się tylko pytanie,
kiedy to nastąpi.
Mając to na uwadze, nadal możemy mówić wyłącznie o korekcie na naszym rynku akcji. Korekcie,
która jednak powinna przeciągnąć się na maj. Od
czerwca, dzięki napływowi nowego kapitału do funduszy, pozytywny wpływ na rynek powinny mieć
dywidendy wypłacane przez spółki oraz środki pozyskane z dezinwestycji w akcje, na które inwestorzy
strategiczni ogłosili wezwania.
Przypomnijmy, że w 2011 roku wartość dywidend
wypłaconych dla akcjonariuszy innych niż strategiczni, wyniosła prawie 10 miliardów złotych,
z czego 3 miliardy trafiły do OFE i TFI. Szacujemy,
że w roku 2012 te wpływy wyniosą odpowiednio
11,4 oraz 5 miliardów. Kumulacja wypłat dywidend
przypada na okres czerwiec – październik.
Od początku 2012 r. inwestorzy strategiczni ogłosili
wezwania na zakup akcji spółek notowanych na
GPW o łącznej wartości 4,13 mld PLN. Część z wezwań jeszcze się nie zakończyła, choć w przypadku
dwóch największych: Świecie i TU Europa do sfinalizowania pozostały jedynie kwestie formalne.
W przypadku finalizacji procesów do samych OFE
trafi prawie 2 miliardy złotych.

Dyrektor Zarządzający
Dom Inwestycyjny BRE banku SA

Oprócz wezwań możliwość dezinwestycji dają prowadzone przez spółki skupy akcji własnych,
za łączną kwotę ponad 1 miliarda złotych.
Wszystkie prognozy i przewidywania trzeba będzie
jednak w najbliższym czasie robić z zastrzeżeniem
mało przewidywalnego wpływu na rynek akcji
sytuacji politycznej w Europie. Jak widzieliśmy na
początku maja, rynek bardzo nerwowo reagował
na sytuację w Grecji, i to mimo powszechnego
od dawna przekonania, że kraj ten będzie musiał
przejść przez taką czy inną formę bankructwa. Najbliższe tygodnie powinny nieco rozjaśnić sprawę,
jednak ostatecznie przesądzi o tym dopiero wynik
czerwcowych, powtórnych wyborów w tym kraju.

Zobacz więcej na:

www.brebank.pl/gielda
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case study

Szybko,
intensywnie,
imponująco,
czyli Sii Polska
Kornelia Doracka

Przepis na sukces a’la Sii wydaje się prosty. Wystarczy wymieszać w odpowiednich proporcjach francuską ideę, energię i charyzmę z polskimi umiejętnościami, kompetencjami
i zaangażowaniem. A potem już tylko rosnąć…
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case study

W biznesie sukces można mierzyć
różną miarą. Rosnącymi „słupkami”
przychodów i zatrudnienia, liczbą filii,
satysfakcją klientów, zaangażowaniem
pracowników w rozwój przedsiębiorstwa. W przypadku tej spółki można więc chyba
mówić o spektakularnym sukcesie. Przez pięć lat
jej obroty zwiększyły się 50-krotnie (z 2 mln zł
do blisko 100 mln zł), a w ciągu sześciu lat liczba
pracowników wzrosła 36 razy (z 25 do około 900).
W tym roku, czyli po sześciu latach istnienia
firmy w Polsce, Sii otwiera swój nowy, szósty już
oddział, tym razem w Łodzi. O jednoznacznie
pozytywnej ocenie kontrahentów świadczą nie
tylko szybujące przychody i kolejne placówki, ale
także efekty corocznych badań satysfakcji klientów. Jeśli zaś chodzi o pracowników, to wystarczy
przytoczyć wyniki ubiegłorocznego badania Najlepszy Pracodawca, przeprowadzonego przez Aon
Hewitt, w którym firma zajęła (w kategorii: IT)
drugie miejsce, ustępując jedynie Intelowi.
Źródeł imponującego rozwoju spółki Sii
Polska jest wiele. Pytana o nie Ewa Lisawa-Sztandor, dyrektor finansowy, nie ma wątpliwości:
– Najkrócej można by powiedzieć, że znaleźliśmy
się w odpowiednim momencie w odpowiednim
miejscu i umieliśmy tę szansę wykorzystać. Ale
zarówno jedno, jak i drugie jest tak naprawdę
zasługą jednego człowieka: Gregoire’a Nitota, prezesa firmy. To prawdziwy spiritus movens przedsięwzięcia, jakim jest Sii Polska.
To on wymyślił w 2005 roku, by stworzyć nad
Wisłą firmę IT. Wybór naszego kraju nie był przypadkowy – kilka lat wcześniej spędził rok na SGH
jako stypendysta programu Erasmus. I już wtedy
wiedział, że kiedyś jeszcze tu wróci. Sporządził
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więc biznesplan i przedstawił go kilku potencjalnym inwestorom, z których ostatecznie wybrał istniejącą od końca lat 70. francuską firmę Sii. Został
także – wraz z Sii Francja − współudziałowcem
i szefem polskiej spółki.
Od początku jej istnienia, od 2006 roku,
Gregoire Nitot był jednak kimś znacznie
więcej. Pracownicy mówią, że to nie tylko siła
sprawcza całego przedsięwzięcia, ale przede
wszystkim – jego siła napędowa. Bez pozytywnej
energii, pomysłów i marzeń prezesa, którymi zaraża wszystkich wokół, nie byłoby rozwoju i sukcesów. Ewa Lisawa-Sztandor wspomina, jak podczas
rozmowy rekrutacyjnej usłyszała od niego, że

by w 2006 roku oferować usługi IT w Polsce, czyli
na niedojrzałym jeszcze – w przeciwieństwie do
zachodnioeuropejskiego – rynku, okazał się strzałem w dziesiątkę. W efekcie już trzy lata później
spółka zatrudnia w naszym kraju 150 osób i osiąga
przychody w wysokości niemal 22 mln zł. W 2008
roku otwarty zostaje pierwszy oddział poza Warszawą. Do gdańskiego biura szybko dołączają kolejne: we Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie., a ostatnio – w Łodzi. Firma poszerza również zakres swoich usług. Oprócz oferowanego na początku działalności staffingu dziś proponuje klientom usługi
typu team leasing, czyli zespoły specjalistów, które
są zarządzane przez kierownika Sii, odpowiadają-

Współpraca jest dwustronna, ponieważ BRE Bank
jest także odbiorcą usług oferowanych przez
Sii Polska. Można więc chyba powiedzieć, że obie
firmy żyją w biznesowej symbiozie.
choć aplikuje do firmy 50-osobowej, to jednak do
końca roku będzie pracowała w przedsiębiorstwie
zatrudniającym 150 osób. I choć wtedy potraktowała to sceptycznie, bardzo szybko przekonała
się, że najbardziej nierealne, wydawałoby się, idee
prezesa stają się rzeczywistością… − Chyba nawet
dla francuskich współudziałowców spektakularny
sukces w Polsce jest niespodzianką – zastanawia
się Ewa Lisawa-Sztandor. − Tym bardziej że w
żadnym innym kraju w Europie i poza nią, gdzie Sii
ma swoje oddziały, biznes nie rozwija się równie
szybko.
Faktem jest, że firma rośnie w imponującym tempie od samego początku. Pomysł,

cego za właściwe wykonywanie zadań, oraz managed services (również świadczone w trybie
24/7/365), a także kompleksową realizację projektów.
Ekspansji na krajowym rynku nie zatrzymuje nawet ogólnoświatowy kryzys. W tym
czasie wiele rodzimych przedsiębiorstw przyjmuje
diametralnie odmienną strategię. W obawie przed
efektem domina wstrzymują inwestycje i czekają,
aż sytuacja w objętej kryzysem Europie Zachodniej się wyklaruje. Sii Polska rozwija się pomimo
niego. Obsługuje przede wszystkim firmy w kraju,
które nadal zgłaszają zapotrzebowanie na usługi:
telekomy, które dostosowują swoje systemy do

dyrektyw unijnych i banki, które działają na coraz
trudniejszym, konkurencyjnym rynku. A to wymusza ciągłe unowocześnianie posiadanych rozwiązań
IT i stały rozwój infrastruktury. I nawet jeśli są to
oddziały zachodnich korporacji, to zapadające
w centralach decyzje o redukcji etatów w Polsce
sprzyjają outsourcingowi usług. Na tym trendzie
zyskują firmy takie jak Sii właśnie.
Szybkie tempo, w jakim rozwija się spółka,
musi jednak także rodzić problemy. I rodzi. –
Z trudnymi momentami mamy do czynienia zawsze,
kiedy się reorganizujemy – opowiada Ewa Lisawa-Sztandor. − A reorganizujemy się właściwie co
rok. Raz w związku z wydzieleniem w ramach oddziału mniejszej jednostki, kiedy indziej z powodu
rozdzielenia biura i centrali w Warszawie. Szczególnie trudny moment nastąpił jednak wtedy, gdy
przestaliśmy być firmą średniej wielkości, a staliśmy
się firmą dużą. Pędzimy tak szybko, że nawet nie
zauważyliśmy tego momentu, tylko raptem zorientowaliśmy się, że nastroje wśród pracowników
spadły. Na szczęście udało nam się już z tym sobie
poradzić. Przed wyzwaniami od lat stoi także BRE
Bank. Gdy zaczynał współpracę z Sii Polska w 2006
roku, była to mała spółka, która miała całkowicie
inne oczekiwania niż duża firma, jaką jest dziś. Bank
musiał więc nadążać ze swoją ofertą za rosnącymi
potrzebami rosnącego klienta. Obecnie prowadzi
dla niego obsługę 17 rachunków bankowych, linię
kredytową, gwarancje (w tym gwarancje dobrego
wykonania), wielostopniowe autoryzacje uwzględniające limity kwotowe. Wkrótce ma ruszyć platforma walutowa.
Współpraca jest dwustronna, ponieważ BRE Bank
jest także odbiorcą usług oferowanych przez Sii

Polska. Wspiera Departament Rozwoju Technologii
Informatycznych w budowie i rozwoju aplikacji
bankowych. Można więc chyba powiedzieć, że obie
firmy żyją w biznesowej symbiozie.

Wyzwanie

dynamiczny rozwój firmy
i zwiększone wymagania
w zakresie finansowo-księgowym

Rozwiązanie

zwiększenie i dywersyfikacja zakresu
usług: rachunki, linie
kredytowe, gwarancje, autoryzacje-limity,
platforma walutowa

Efekt

Krzysztof Wertejuk
Doradca Klienta

BRE Bank jest głównym bankiem Sii od początku
istnienia firmy, czyli od 2006 roku.
Sii okazała się wymagającym i konsekwentnym klientem, który oczekiwał od banku czegoś
więcej niż tylko zwykłej obsługi bieżącej. Uważam,
że udało nam się wyjść naprzeciw oczekiwaniom klienta i w ten sposób obsługa zamieniła się we
współpracę. Kluczem do sukcesu okazał się szeroki
zakres usług oferowanych przez Bank (Sii korzysta
z gwarancji bankowych oraz kredytu w rachunku
bieżącym) oraz wysoka funkcjonalność systemu
bankowości elektronicznej – iBRE.
Na rozwój współpracy duży wpływ mają relacje klienta z doradcą. Ze swojej strony mogę potwierdzić, że współpraca z firmą dostarcza bardzo
dużo satysfakcji. Biorąc pod uwagę fakt ciągłego
poszerzania współpracy, wydaje mi się, że jest to
satysfakcja obustronna.

kompleksowa i stabilna
obsługa bankowa na
wszystkich poziomach
Business&More
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nowości

Sposób na wzrost
ceny paliwa
MONIKA NYCZ

Prowadzisz firmę, w której zyski
zależą od cen paliwa? Znaleźliśmy
dla Ciebie rozwiązanie.

W biznesie bardzo ważne jest staranne
planowanie wydatków. Jest to trudne
przy wciąż zmieniających się cenach
paliw. Rozwiązaniem tego problemu
może być nowy instrument finansowy
wprowadzony przez BRE Bank.
Na cenę paliwa składa się przede wszystkim akcyza, podatek VAT, opłata paliwowa, cena oleju
napędowego. Ta ostatnia to mniej więcej połowa
ceny, którą musi zapłacić kierowca, wlewając
paliwo do baku. Problem polega na tym, że podczas gdy akcyza czy VAT są w zasadzie stałe

w okresie roku, to cena oleju napędowego potrafi
zaskoczyć. Przysłowiowy Kowalski
w ramach oszczędności może zostawić samochód w garażu i postawić na komunikację
miejską czy rower. Przedsiębiorcy są w gorszej
sytuacji. Wielu z nich nie ma jak ograniczyć
wydatków na transport, zwłaszcza w krótkim
czasie, a ceny paliw mocno odbijają się na stanie
ich finansów. Dotyczy to nie tylko firm transportowych, ale chociażby usługowych.
Rozwiązaniem problemu ze zmiennymi wydatkami na paliwo mogło być zabezpieczenie ich

paliwa, ale w oparciu o polską walutę. Tym
samym ryzyko walutowe zostało wyeliminowane. Na czym dokładnie polega to rozwiązanie? W ramach swapa towarowego jest
zabezpieczany zmienny składnik ceny paliwa
– cena oleju napędowego. Jak tłumaczy Michał
Michalski, główny specjalista w departamencie
sprzedaży rynków finansowych BRE Banku
nowe rozwiązanie pozwala zabezpieczyć wydatki firmy na paliwo diesel, np. Ekodiesel sprzedawane przez PKN Orlen. Przy czym, podstawą
zawierania transakcji jest paliwo Ultra Low Sul-

Rosnące ceny paliw windują koszty zarówno firm
transportowych, jak i usługowych. Zabezpieczenie
lokalnych cen dzięki instrumentom BRE Banku
jest sposobem na kontrolę i ograniczenie tych
wydatków.
cen. Jednak korzystały z niego głównie duże
przedsiębiorstwa, np. linie lotnicze. Wielu właścicieli firm nie było zainteresowanych zabezpieczeniem cen. Dlaczego? Problem polegał na
tym, że w tym instrumencie finansowym ceny
paliwa były wyrażone tylko w walutach obcych.
A to generowało dodatkowe ryzyko dla firm.
W końcu kursy walut skutecznie potrafią spędzić
sen z powiek zarówno konsumentom spłacającym kredyty hipoteczne we frankach, jak i właścicielom firm. Zwłaszcza że w ostatnim czasie
wahania na rynku walutowym są większe niż
w przypadku cen paliwa.
BRE Bank wprowadził więc jako pierwszy nowy instrument finansowy. Tym
razem daje on możliwość zabezpieczenia cen

phur Diesel (ULSD) silnie skorelowane
z Ekodiesel i notowane na rynku europejskim.
W praktyce wygląda to tak, że firma zawiera umowę z bankiem i ustala stałą
cenę paliwa w walucie krajowej w wybranym okresie. Jeśli w momencie rozliczenia średnia cena ULSD jest wyższa od ustalonej to bank oddaje różnicę. Gdy cena jest niższa
to firma przelewa środki bankowi. Nie uderza to
jednak przedsiębiorcę po kieszeni, bo wcześniej
wydał mniej pieniędzy na stacji paliw.
Co istotne, bank ustalił minimalny wolumen
paliwa na 100 ton paliwa diesel miesięcznie. To
kilkakrotnie mniej niż w przypadku dotychczasowych instrumentów ustalających próg wejścia
na poziomie 500-1000 ton paliwa miesięcznie.

To uniemożliwiało skorzystanie z zabezpieczenia
cen mniejszym firmom.
Jak wyjaśnia Michał Michalski nowe
zabezpieczenia mogą być korzystnym
rozwiązaniem dla właścicieli firm
posiadających flotę samochodów dostawczych i to niekoniecznie z sektora
transportowego. – Cena paliwa jest kluczowa
przede wszystkim dla tych przedsiębiorstw,
w których paliwo jest elementem kosztów,
którego nie są w stanie przenieść na swoje produkty czy usługi finalne – zaznacza Michał Michalski i podaje przykład przedsiębiorstwa, dla
którego złe zaplanowanie wydatków na paliwo
może oznaczać wymierne straty. Firma zajmująca się oczyszczaniem miasta stara się
o kontrakt roczny na zbieranie odpadów. Podczas przetargu musi podać swoją stawkę za
wykonywanie takiej usługi w czasie najbliższych
12 miesięcy. Kiedy przedsiębiorstwo dostaje
kontrakt jego pojazdy każdego dnia muszą zbierać odpady. Główne koszty firmy to: utrzymanie
maszyn, wypłaty i świadczenia dla pracowników
oraz zakup paliwa. Jeżeli cena tego ostatniego
wzrośnie, przedsiębiorstwo nie może podnieść
swoich stawek ponieważ podczas przetargu
została ustalona sztywna cena. – Zmiana ceny
paliwa może więc spowodować, że na kontrakcie firma nic nie zarobi albo nawet straci – mówi
Michał Michalski.
Jeśli jednak to samo przedsiębiorstwo zdecyduje
się skorzystać z zabezpieczenia cen paliw, to
będzie mieć gwarancje, że niezależnie od tego,
jak będzie zmieniała się cena oleju napędowego,
wyda dokładnie tyle, ile zaplanuje na paliwo.
Dzięki temu będzie mieć gwarancje, że kontrakt
nie przyniesie mu strat.
Zobacz więcej na:

www.brebank.pl/paliwa



Michał Michalski
główny specjalista w Departamencie Sprzedaży
Rynków Finansowych BRE Banku
Rozwiązanie wprowadzone przez BRE Bank pozwala zabezpieczyć cenę lokalną paliwa diesel, np. cenę paliwa Ekodiesel sprzedawanego
przez PKN Orlen. Odbywa się to w oparciu o instrumenty finansowe dostępne na rynku, które są silnie skorelowane ze sobą nawzajem.
Ponieważ na rynku finansowym nie są notowane bezpośrednio produkty finansowe oparte na cenie paliwa Ekodiesel, dlatego podstawą do
zawierania transakcji jest paliwo Ultra Low Sulphur Diesel, którego cena przeliczana jest po aktualnym kursie NBP.
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historia sukcesu

Cichy
rewolucjonista
MONIKA NYCZ

Historia firmy Cinkciarz.pl,
pierwszego w Polsce internetowego
kantoru, zdaje się potwierdzać
banalną prawdę, że pieniądze
leżą na ulicy.
I że aby je podnieść, wystarczy się
schylić, co w biznesie oznacza mieć
dobry pomysł, odwagę, łut szczęścia
i to trudno definiowalne „coś”,
dzięki czemu się udaje.
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Każda idea, zanim ujrzy światło dzienne,
rodzi się w czyjejś głowie. W tym przypadku
była to głowa Marcina Pióro, założyciela i właściciela pierwszego w Polsce e-kantoru. Dziś, gdy
w sieci działa ich blisko dwadzieścia, gdy są platformy wymiany walut, gdy zdążyła już nawet powstać ich porównywarka, sprzedaż walut on-line
nikogo nie dziwi. Ale w 2005 roku pomysł,
by handlować nimi w ten sposób, był wręcz rewolucyjny. Przypomnijmy: minęło zaledwie pięć lat
od rynkowego debiutu mBanku − pierwszego
w kraju banku internetowego. Polacy zaczynali już
doceniać zakupy on-line, przekonywali się powoli
do korzystania z e-bankowości. Jednak na powstanie pierwszego w sieci kantoru musieli poczekać
kolejnych pięć lat.
Bo choć na swój pomysł Marcin Pióro wpadł już
w 2005 roku, potrzebował pięciu lat, by go zrealizować. Nie tylko dlatego, że nie dysponował wystarczającymi zasobami finansowymi. Także dlatego,
że – jak mówi – aby zrobić profesjonalnie coś
z niczego, trzeba czasu.
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historia sukcesu
Na razie rozwijał więc tradycyjny biznes.
Po pierwszym kantorze otworzył drugi, potem
trzeci, wreszcie – całą sieć. W szczytowym okresie
obejmowała ona dziesięć placówek (poza Zieloną
Górą także w Poznaniu czy Pile). Jednocześnie
krok po kroku realizował swój plan. Najpierw, jeszcze w 2007 roku, z myślą o przyszłym wirtualnym
przedsięwzięciu, zarejestrował domenę. Trzeba
przyznać, że już wtedy wykazał się sporą odwagą.
– Choć sam niewiele pamiętam z czasów PRL-u,
to jednak doskonale zdawałem sobie sprawę, jakie
skojarzenia budzi nazwa „cinkciarz” – opowiada
Marcin Pióro. – Wiedziałem, że jest przewrotna, ale
też jednoznaczna. I dzięki temu, co było dla mnie
najważniejsze, nie sposób jej zapomnieć.
Zaraz potem rozpoczęły się prace nad serwisem. Mimo że jego wersja demo była gotowa
w 2008 roku i już wtedy testowano ją przy udziale
potencjalnych klientów, do rynkowego debiutu
nadal było daleko. W założeniu bowiem Cinkciarz.
pl miał się składać z dwóch serwisów: transakcyjnego i informacyjnego. Ten ostatni miał oferować
płatny dostęp do najlepszych, bo najbardziej wiarygodnych i profesjonalnych serwisów informacyjnych: Reutersa i Bloomberga. I to właśnie prace
nad tym elementem projektu trwały najdłużej.
Wreszcie, w drugiej połowie 2010 roku
wszystko było dopięte na ostatni guzik.
Cinkciarz.pl pojawił się na rynku. Marcin Pióro doskonale zdawał sobie sprawę, że jako pierwszy
w Polsce e-kantor musi być przygotowany na
ostrożność czy wręcz nieufność potencjalnych
klientów. Dlatego wiele wysiłku włożył w oswojenie ich z nową ofertą. Służyć temu miała m.in.
trzymiesięczna kampania reklamowa w mediach:
telewizyjna w TVN24 i w Polsacie, prasowa
w tygodniku „Wprost” i miesięczniku „Forbes” oraz
internetowa w Onecie, Wirtualnej Polsce i Interii.
Z czasem Cinkciarz.pl zaczął sponsorować wybrane serwisy walutowe i giełdowe, a także Zielonogórski Klub Żużlowy. Kilka miesięcy po debiucie

Arkadiusz Bednarek
DYREKTOR ODDZIAŁU KORPORACYJNEGO BRE BANKU W ZIELONEJ GÓRZE
Siłą gospodarki są MSP, które to lepiej niż giganci potrafią znaleźć drogę na ich własny „blue ocean”. Nie da się tego jednak zrobić bez odwagi, determinacji, ale i wiedzy oraz ciężkiej pracy. Dobry bank podąża krok w krok za takim klientem, dopasowując nie tylko swoją ofertę, ale często naginając
własną filozofię działania. W przypadku Cinkciarz.pl BRE potrafił przełamać stereotypy myślenia. Nie stało się to samo z siebie. To wynik wielu godzin
spędzonych na rozmowach, dobrej współpracy i zaangażowania się wielu osób po obu stronach. Dziś BRE i Cinkciarz.pl tworzą zgrany duet.
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wziął też udział w licytacjach organizowanych
przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby
nie fakt, że za wszystkimi działaniami
marketingowymi stał sam Marcin Pióro.
Pokazując tym samym po raz kolejny, że nie brakuje mu odwagi… − Wywodzę się z pokolenia,
dla którego reklama, promocja i dbałość o wizerunek są czymś oczywistym – tłumaczy. − Myślę,
że zwłaszcza w tak specyficznej branży jak nasza,
takie działania są konieczne. Uznałem jednak, że
zamiast na profesjonalną agencję reklamową postawię na swój zdrowy rozsądek i intuicję.
Półtora roku od debiutu można powiedzieć, że oprócz odwagi, zdrowego rozsądku i intuicji, właściciela firmy cechuje
umiejętne reagowanie na potrzeby rynku.
Sam Pióro twierdzi, że wiele jego działań zostało po
prostu wymuszonych przez rynek. Tak było choćby
z decyzją o zamknięciu serwisu informacyjnego,
który nie cieszył się takim zainteresowaniem, jak
się spodziewano. Podobnie jest z nowym modelem transakcyjnym, który wkrótce zostanie wprowadzony. Jest to reakcja na sugestie klientów serwisu, którzy nie byli zadowoleni z dotychczasowych rozwiązań, nakładających na nich w określonych wypadkach kary. Nowy model ma być tych
sankcji pozbawiony.
I to właściwie jedyny konkret dotyczący planów
na przyszłość. Pytany o nie Marcin Pióro zachowuje daleko idącą dyskrecję. Żartuje nawet, że jest
zwolennikiem rosyjskiej maksymy: cisze jedziesz,
dalsze budziesz i rzuca jedynie niewiele mówiące
zdanie w rodzaju „ciągle pracujemy nad poszerzeniem oferty, stale rozbudowujemy serwis transakcyjny, chcemy zrewolucjonizować rynek usług
walutowych”. Po czym już poważnie wyjaśnia, że
konkurencja wciąż kopiuje jego pomysły: − Niektórzy posługują się nawet przygotowanym specjalnie dla nas przez kancelarię prawną regulaminem
świadczenia usług.

Ta strategia chyba się sprawdza. Po roku
działalności Cinkciarz.pl został nagrodzony Laurem
Klienta 2011 w kategorii: odkrycie roku. Niedawno
znalazł się wśród finalistów konkursu Dobry Wzór,
organizowanego od lat przez Instytut Wzornictwa
Przemysłowego. I wciąż rośnie. Gdy startował, serwis współpracował z pięcioma bankami i oferował
możliwość kupna ośmiu walut. Dziś to 31 banków
i 14 walut. Wśród nich jest oczywiście BRE Bank,
z którym firma współpracuje także na innej płaszczyźnie. Cinkciarz.pl jest klientem zielonogórskiego
oddziału banku od początku swego istnienia. Korzysta z kilkunastu produktów bankowych, zwykle niestandardowych. Bo – jak mówi Marcin Pióro
– jego firma, która sama nie boi się łamać schematów, oczekuje takiej właśnie, skrojonej specjalnie
na jej potrzeby, oferty. – BRE Bank świetnie to rozumie, wychodzi nam naprzeciw i sam podsuwa
nowe rozwiązania − podsumowuje.

Wyzwanie

szeroki wachlarz
potrzeb w zakresie
usług bankowych

Rozwiązanie

niestandardowa,
szyta na miarę
oferta BRE Banku

Efekt

Idealnie dopasowane
usługi

Dariusz Nalepa
dyrektor Departamentu Bankowości
Transakcyjnej BRE Banku
BRE Bank jest instytucją, która aktywnie wspiera niekonwencjonalne przedsięwzięcia – od początku swojej działalności wytyczamy nowe
kierunki rozwoju polskiej bankowości korporacyjnej, nierzadko w swojej działalności wyprzedzając rynek. Oferujemy indywidualne rozwiązania wspomagające rozwój projektów naszych klientów, które innym bankom wydają się być zbyt złożone i nierealne. Współpraca z kantorem
Cinkciarz.pl jest wyraźnym potwierdzeniem otwartości Banku na nowe wyzwania i elastycznego podejścia do oczekiwań przedsiębiorców.
Staramy się nie tylko spełnić wymagania jakie stawia przed nami rynek, ale także wychodzimy z propozycjami nowatorskich funkcjonalności,
tym samym kreując zupełnie nową jakość obsługi bankowej.
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fundusze unijne

Miliard dla innowacji
EWA BOJAŃCZYK

WICEDYREKTOR BIURA DS. UNII EUROPEJSKIEJ

W 2012 r. mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa będą miały szansę ubiegać
się o wsparcie unijne dla projektów zakładających wdrożenie innowacji procesowych,
produktowych czy organizacyjnych.
W wyniku zmian w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka na lata
2007-2013 oraz pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej, wsparcie unijne dla Programu wzrośnie
łącznie o ponad 403 mln EUR. Do dyspozycji dla
firm z sektora MSP będzie ponad miliard złotych.
Warto wykorzystać tę szansę.
Na jaki poziom dotacji mogą liczyć podmioty z sektora MSP?
Oprócz dostępnego wcześniej wsparcia dla
wdrożenia nowej technologii z wykorzystaniem
kredytu technologicznego (dotacja do 4 mln PLN)
oraz wsparcia na automatyzację procesów między współpracującymi firmami w relacjach B2B
(dotacją do 2 mln PLN), warto zwrócić uwagę na
pilotażowe działanie PARP. W przypadku pilotażu
będzie można otrzymać do 20 mln PLN dotacji.
Na co można uzyskać dotację w ramach
pilotażu i kredytu technologicznego?
W przypadku pilotażu dofinansowanie będzie
mogło być przyznane projektom zakładającym
pierwsze wdrożenie wynalazku, gdzie ani produkt, ani sposób wytwarzania stanowiący wynalazek, nie był wytwarzany ani nie był używany
w sposób zarobkowy lub zawodowy na terytorium Unii Europejskiej. Możliwe jest jedynie
wcześniejsze stosowanie rozwiązania stanowiącego wynalazek, ale pod warunkiem, gdy stanowiło ono część wyników prac rozwojowych.
Na dofinansowanie będą mogły liczyć projekty
z potwierdzonym wynalazkiem w postaci
patentu lub zgłoszenia patentowego. Jeżeli
wnioskodawca jest twórcą wynalazku powinien
udokumentować to dostępnym patentem lub
zgłoszeniem patentowym wraz ze sprawozdaniem o stanie techniki. W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest twórcą i właścicielem patentu,
niezbędne będzie potwierdzenie, że aplikujący
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przedsiębiorca będzie miał prawo do wyłącznego
korzystania z wynalazku.
W ramach kredytu technologicznego możliwe jest
natomiast dofinansowanie projektów zakładających wdrożenie nowej technologii – stosowanej
na świecie nie dłużej niż 5 lat. Technologia musi
mieć postać materialną i być dostępna w postaci
patentu/wzoru użytkowego lub licencji na ich
wykorzystanie lub wyników prac B+R (własnych
lub zakupionych), które zostały ujęte w opisie
nowej technologii lub nieopatentowanej wiedzy
technicznej (zgłoszenia patentowego, wniosku
wzoru użytkowego, know-how przedsiębiorstwa,
czy np. wyników prac w ramach projektu racjonalizatorskiego).
Jakie są oczekiwane rezultaty pierwszego wdrożenia wynalazku i nowej
technologii?
W rezultacie wdrożenia nowej technologii
w ramach dz.4.3 PO IG, firma powinna wprowadzić do oferty nowy lub znacząco ulepszony
produkt/usługę/proces.
W rezultacie wdrożenia wynalazku (w ramach pilotażu), firma powinna być w stanie wprowadzić
na rynek całkowicie nowy produkt/usługę, które
nie mają dotychczas odpowiednika na rynku nie
tylko krajowym, ale co najmniej europejskim.
W przypadku znaczącego ulepszenia konieczne
będzie wykazanie nowych funkcjonalności użytkowych czy też nowych lepszych cech/parametrów w stosunku do rozwiązań konkurencji co
najmniej w Unii Europejskiej.
W przypadku pilotażu niezbędne będzie także
udokumentowanie zapotrzebowania rynkowego
na rezultat projektu powstały w wyniku wdrożenia wynalazku. Niezbędne będzie zadeklarowanie
przez wnioskodawcę minimalnego procentowego
udziału przychodów z wywozu na JRE oraz eksport, rezultatu projektu w całkowitych przycho-

dach z tytułu sprzedaży w okresie 24 miesięcy po
zakończeniu realizacji inwestycji (min. 10-30%).
Dodatkowy nacisk zostanie położony na spójność
nowej technologii z obszarami priorytetowymi
i polami badawczymi ujętymi w dokumencie
strategicznym „FORESIGHT TECHNOLOGICZNY
PRZEMYSŁU – Insight 2030. Streszczenie analizy
końcowej”.
Kluczowe znaczenie będzie miało również prawidłowe odniesienie do polityki zrównoważonego
rozwoju z odwołaniem do technologii i zasad 4R
(reduce-reuse-recycle-repair) oraz wykazanie,
czy i w jakim zakresie wynalazek został wypracowany we współpracy z krajową jednostką
badawczo-rozwojową. Myśląc o maksymalizacji
szans na pozyskanie dotacji, należy uwzględnić,
że oprócz oceny merytorycznej w ramach której
przyznawane będą punkty, projekty poddane
zostaną również dodatkowej ocenie punktowanej
przez Panel Ekspertów (nowość). Dlatego kluczowe znaczenie będzie miało prawidłowe
i wyczerpujące opisanie: innowacyjności, opłacalności, konkurencyjności, użyteczności społecznej,
czy też szans wdrożenia nowego rozwiązania na
rynek.
Jakie są podobieństwa i różnice w intensywności wsparcia w ramach pilotażu
i kredytu technologicznego?
W pilotażu, podobnie jak w kredycie technologicznym, wysokość dofinansowania dla wydatków inwestycyjnych wynika z mapy pomocy
regionalnej, czyli uzależniona jest od wielkości
przedsiębiorstwa i miejsca lokalizacji inwestycji.
W pilotażu intensywność wsparcia nie może jednak przekroczyć 50% wydatków inwestycyjnych.
Poziom dofinansowania dla usług doradczych nie
może przekroczyć 50% kosztów. W przypadku
pilotażu wprowadzono dodatkowo pomoc de minimis, której kwota wsparcia dla MSP w okresie

3 lat (rok bieżący i dwa lata wstecz), nie może
przekroczyć 200 tys. EUR lub 100 tys. w przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność
w sektorze transportu drogowego. Intensywność
wsparcia z pomocy de minimis może stanowić
100% wydatków związanych z tłumaczeniami
przysięgłymi dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku, dodatkowymi zabezpieczeniami
należytego wykonania umowy, czy kosztami
prowadzenia rachunku bankowego do obsługi
projektu lub płatności zaliczkowych.
W jakiej formie dostępne będzie wsparcie
w ramach pilotażu i kredytu technologicznego?
W przypadku kredytu technologicznego wsparcie
wypłacane będzie jednorazowo po zakończeniu
inwestycji technologicznej, w postaci refundacji

części wcześniej poniesionych wydatków – max.
do wysokości przyznanej premii technologicznej
nie przekraczającej jednak 4 mln PLN. Dotacja
w postaci premii stanowi dotację celową na
spłatę części udzielonego kredytu technologicznego. Wymagany jest wkład własny – min. 25%
łącznych kosztów kwalifikowanych (ł.k.k.), tym
samym udział kredytu technologicznego nie powinien przekroczyć 75% ł.k.k. Nie ma ograniczeń
dotyczących minimalnej kwoty projektu.
W przypadku pilotażu, wnioskodawca będzie
mógł otrzymać dotację nie przekraczającą 20 mln
PLN. Wsparcie wypłacane będzie w postaci refundacji części poniesionych wydatków lub płatności zaliczkowych i refundacji pozostałej części
dotacji. Łączna kwota zaliczek nie powinna przekroczyć 90% (pierwsza zaliczka nie większa niż
50%). Wnioskodawca powinien zapewnić środki

na sfinansowanie całości projektu
z uwzględnieniem takich źródeł jak kredyt,
leasing, kredyt w rachunku bieżącym itp. Minimalna wartość projektu to 4 mln PLN. Przedłożenie np. promesy kredytowej potwierdzającej
udział kredytu w finansowaniu inwestycji na
poziomie min. 30% ł.k.k. pozwoli na uznanie
kryterium obligatoryjnego za spełnione, co może
przyspieszyć proces oceny merytorycznej projektu. Zarówno w przypadku pilotażu, jak
i kredytu technologicznego wartość kosztów całkowitych projektu nie powinna przekroczyć
50 mln EUR.
Zobacz więcej na:

www.brebank.pl/miliard



Kredyt technologiczny czy pilotaż?
Miejsce lokalizacji inwestycji: woj. kujawsko-pomorskie.
Wnioskodawca: średnie przedsiębiorstwo.
Cel: nowa inwestycja na okres 2012-2015. Projekt: nowa receptura i sposób nanoszenia nanopowłok oraz zastosowanie go w innowacyjnym produkcie.
Obszary priorytetowe technologii: PB2 i PB3 „FORESIGHT TECHNOLOGICZNY PRZEMYSŁU – Insight 2030. Streszczenie analizy końcowej”. Odwołania do technologii 4R. Zgłoszenia patentowe: sposób wytwarzania oraz wyrób końcowy.
Kontekst rynkowy: brak odpowiednika na rynku krajowym i międzynarodowym, potwierdzony raportem o stanie techniki. Ocena rynku i szacunkowe
zapotrzebowanie sprawdzone i potwierdzone analizami (rynek krajowy i JRE).
Koszty inwestycji: 12 mln PLN, w tym 3 mln na usługi doradcze (ekspertyzy dotyczące wdrożenia technologii), 1 mln PLN koszty tłumaczeń dokumentacji projektowej. Planowany wkład własny wnioskodawcy: 25% kosztów kwalifikowanych.
MAKSYMALNA KWOTA DOTACJI – KREDYT TECHNOLOGICZNY A PILOTAŻ
		
KREDYT TECHNOLOGICZNY
PILOTAŻ
					
	Koszty kwalifikowane	Intensywność	Kwota	Koszty kwalifikowane 	Intensywność	Kwota
		
(mln PLN)
wsparcia (%)
dotacji
(mln PLN)
wsparcia (%)
dotacji
wydatki inwestycyjne*

8,0

60%

4,8

8,0

max. 50%

wydatki na usługi doradcze						
ograniczenie max. 1 mln PLN
3,0
50%
max. 1,0
3,0
50%
wydatki na tłumaczenia			
koszty niekwalifikowane
BRAK
BRAK
w kredycie technologicznym		
			
RAZEM
11,0		

		
BRAK
1,0
max. 4,0

4,0
max.
1,0

100%		
1,0

(pomoc de minimis)

12,0		

6,0

*w
 g mapy pomocy regionalnej – dla inwestycji w woj. kujawsko-pomorskim realizowanej przez średnie przedsiębiorstwo: 50%+10 p.p; w przypadku PILOTAŻU wg m.p.r nie więcej jednak niż 50%

Max. kwota kredytu technologicznego 8,25 mln PLN (TJ. 75% x 11 mln PLN)
Max. kwota kredytu BRE UNIA w przypadku PILOTAŻU
• w trybie refundacyjnym - 9 mln PLN, w tym cz. pomostowa (max. do kwoty dotacji): 6,0 mln PLN,
cz. inwestycyjna: 3,0 mln PLN, wkład własny (25% ł.k.k): 3,0 mln PLN
• w trybie mieszanym z uwzględnieniem płatności zaliczkowych - 3,6 mln PLN, w tym: cz. pomostowa:
0,6 mln PLN, a cz. inwestycyjna max. 3 mln PLN. Wkład własny bez zmian. Płatności zaliczkowe
(max. 90% kwoty dotacji) max. 5,4 mln PLN
W montażach ze środkami linii EBI okres kredytowania powinien obejmować 2-8 lat. Możliwe jest obniżenie
marży odsetkowej o 0,4 p.p. p.a w stosunku do marży wynikającej z obowiązującej polityki cenowej Banku.
W przypadku linii SME udział finansowania projektu środkami UE oraz środkami linii EBI nie może przekroczyć 100% całkowitej wartości projektu netto. Tym samym w przypadku kredytu technologicznego udział
środków EBI nie może przekroczyć 7 mln PLN, a w przypadku PILOTAŻU w trybie refundacyjnym nie może
przekroczyć 6,0 mln PLN lub 3,6 mln PLN w systemie mieszanym.

Szczegółowy opis
założeń do projektu
i montaże finansowe dla kredytu
technologicznego
oraz PILOTAŻU dostępne są na stronie
www.brebank.pl/miliard
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sektor publiczny

Zastrzyk energii dla Polski
Joanna Zawadzka

Polska energetyka wymaga gigantycznych nakładów – z tą opinią zgadzają się wszyscy
menedżerowie, analitycy i eksperci związani z branżą. Inwestycje niezbędne tylko w ciągu
najbliższych dziesięciu lat są szacowane na przeszło 100 miliardów złotych. W jaki sposób
energetyka może sfinansować projekty o tak zawrotnej skali?

Szczególnie głośno mówi się o potrzebach inwestycyjnych krajowych firm
elektroenergetycznych, czyli tych,
które produkują prąd. Dużą część polskich
elektrowni zbudowano trzydzieści, a nawet
czterdzieści lat temu. Ten arsenał jest dziś
mocno wyeksploatowany. Starych elektrowni
nie można jednak tak po prostu wyłączyć,
ponieważ w kraju zabrakłoby prądu. Popyt na
niego stale rośnie – tylko w 2011 r. zwiększył
się o przeszło 4 proc. i dużo wskazuje na to, że
również w obecnym roku Polska zużyje jeszcze
więcej energii. Wpływa na to relatywnie dobry
stan krajowej gospodarki, która rośnie, mimo że
w Europie wszyscy walczą ze skutkami kryzysu
zadłużeniowego.
Unia oczekuje nowoczesnej energetyki
Nie najlepszy stan techniczny elektrowni
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przekłada się na problemy środowiskowe – wysłużone bloki nie są w stanie wystarczająco
ograniczyć emisji CO2 i innych szkodliwych
gazów i pyłów, mimo kosztownego modernizowania. Dodatkowo ponad 90 proc. energii
w Polsce powstaje z węgla. Tymczasem Unia
Europejska planuje, że do 2020 r. emisje CO2 do
atmosfery spadną o 20 proc. Bez odpowiednich
inwestycji będzie to w Polsce nieosiągalne.
Drugim celem UE jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym zużyciu. Już
za osiem lat jej udział w ogólnym bilansie ma
wynieść 15 proc., podczas gdy dzisiaj nie osiąga
nawet 10 proc. Powstaje więc przestrzeń do budowy m.in. farm wiatrowych, które powstają
w dość szybkim tempie i będą powstawać nadal.
Rozwój tego sektora jest tak dynamiczny, że
oprócz budowy wiatraków na lądzie, do 2020 r.

planowane jest uruchomienie przez polskie firmy
farm na Bałtyku.
Rosła będzie konkurencja dla węgla
Kolejnym inwestycyjnym priorytetem jest budowa
elektrowni na gaz ziemny. Są one efektywne
i emitują o połowę CO2 mniej niż te, które zużywają węgiel. Dlatego technologia ta wzbudza
ogromne zainteresowanie. Jeśli podsumować
wszystkie plany inwestycyjne krajowej energetyki, to
do 2020 r. mogą powstać elektrownie zasilane błękitnym paliwem o łącznej mocy blisko 7 gigawatów,
czyli jednej piątej wszystkich elektrowni, którymi
dysponuje dziś Polska. Ile będzie to kosztować?
W obecnych realiach rynkowych trzeba się liczyć
z nakładami przekraczającymi 25 mld zł.
Jeszcze większych inwestycji będzie trzeba, jeśli
dojdzie do skutku budowa elektrowni jądrowej.
Największa w kraju Polska Grupa Energetyczna

mogłaby ją zbudować do 2025 r. i według planów rządowych projekt ten pochłonie astronomiczną kwotę 35-55 mld zł.
Niezbędne są energetyczne autostrady
Jednak nawet najbardziej ambitne rozbudowy
mocy wytwórczych w energetyce nie mają
sensu, jeśli nie zostaną rozbudowane linie przesyłowe. Nowoczesna i sprawna infrastruktura
jest niezbędna do tego, by blisko 16 mln odbiorców energii mogło liczyć na stabilne i niezakłócone dostawy prądu. Inwestycje w tej dziedzinie
są o tyle ważne, że już od dłuższego czasu wspomina się o ryzyku wystąpienia tzw. black-outu,
jeśli popyt na energię będzie rósł tak szybko,
jak dotychczas. Już teraz w niektóre letnie dni,
kiedy Polacy włączają urządzenia chłodzące,
system bywa na granicy przeciążenia.
Z podobnym wyzwaniem musi się zmierzyć
sektor gazowy: przedsiębiorcy chcą budować
elektrownie na gaz, ale jak dostarczyć paliwo,
jeśli nie ma wystarczająco rozbudowanej sieci
rurociągów? Z podobnym pytaniem prawdopodobnie już za kilka lat będą musieli się zmierzyć
przedsiębiorcy, jeśli na przemysłową skalę uru-

chomione zostanie wydobycie gazu z łupków.
W tych częściach kraju, w których spodziewane
są największe złoża paliwa, sieć gazociągów jest
niestety najsłabiej rozbudowana.
Z finansowaniem nie będzie kłopotów
Atutami krajowych przedsiębiorstw energetycznych, które chcą pozyskać kapitał na inwestycje,
są stabilne otoczenie makroekonomiczne i
relatywnie niskie zadłużenie. Największe firmy
z branży uzyskują oceny długu na poziomie
tylko odrobinę niższym niż obligacje skarbowe.
Dlatego oczekuje się, że dużą część finansowania energetyka pozyska właśnie z rynku długu,
czyli sięgnie po obligacje korporacyjne lub kredyty bankowe. Dotychczasowe doświadczenia
wskazują, że te instrumenty dobrze sprawdzają
się w tej branży. BRE Bank już niejednokrotnie
– samodzielnie lub jako uczestnik konsorcjum –
udzielał finansowania firmom energetycznym.
Alternatywą dla rynku długu byłaby emisja akcji
na giełdzie. Jest to jednak stosunkowo droga
forma pozyskiwania kapitału, a obecna koniunktura rynkowa wskazuje, że byłoby to również
przedsięwzięcie dość ryzykowne.

Obligacje korporacyjne lub kredyty bankowe,
to najpopularniejszy sposób finansowania przedsiębiorstw energetycznych.

Michał Popiołek
Dyrektor Departamentu Finansowania Strukturalnego i Mezzanine
Znalezienie źródeł na sfinansowanie inwestycji
związanych z rozwojem infrastruktury energetycznej to ogromne wyzwanie w skali całego kraju.
Ważne, by plan inwestycyjny obejmował nie tylko
samą produkcję ale także linie przesyłowe. Bez
tego system nie będzie efektywny i trudniej będzie
na nim zarobić, a co za tym idzie obsłużyć koszty
finansowania.
Moim zdaniem odpowiednią formułą finansowania
przedsięwzięć energetycznych jest project finance.
Jej założeniem jest zaciągnięcie kredytów inwestycyjnych pod zastaw majątku danego przedsięwzięcia i spłata z generowanych przez nie środków,
przy założeniu oddzielenia produkcji od dystrybucji.
Wymaga to biznesplanu, którego założeniem jest,
że inwestycja będzie rentowna. Powinno to chronić
przed budową na przykład elektrowni, które z założenia będą deficytowe.
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nowości

Odpowiedzieć na
potrzeby rynku

mld euro. Chodzi o to, by rozliczenia walutowe były
szybsze i tańsze niż dotychczas, bo – jak ocenia
Marcin Lucimiński, dyrektor biura rozwoju sieci
oraz bankowości małych i średnich przedsiębiorstw
BRE Banku − optymalne zarządzanie transakcjami
walutowymi to dla małych i średnich firm przede
wszystkim oszczędność czasu i pieniędzy.
Rozwiązaniem, które wychodzi naprzeciw
tym oczekiwaniom, jest efekt walutowy.
Dostępny w ramach przeznaczonego dla MSP pakietu Nowy Efekt Plus, stwarza przede wszystkim
możliwość dokonywania internetowych transakcji
wymiany walut z każdego miejsca za pośrednictwem platformy transakcyjnej iBRE FX. Poza bezpośrednim dostępem do pieniędzy pochodzących
z wymiany oferuje również tańsze przelewy krajowe
i zagraniczne. A także − opiekę indywidualnego
doradcy i dealera walutowego. Najbardziej aktywne
firmy mogą liczyć na dodatkowe preferencje.
– Chcemy promować aktywnych klientów,
dlatego zachęcamy ich do dokonywania transakcji
i w zamian za to zwalniamy z opłat – tłumaczy Marcin Lucimiński.
Zgodnie z tą deklaracją bank premiuje tych spośród
klientów korzystających z iBRE FX, którzy w ciągu
miesiąca dokonają transakcji wymiany walut
w sumie na minimum 30 lub 80 tys. zł. Pierwsi
mogą liczyć na zwrot połowy, a drudzy − całości
opłaty za prowadzenie rachunku. A do tego − tańsze przelewy zagraniczne.
Warto przy tej okazji poświęcić trochę uwagi platformie transakcyjnej iBRE FX. Bo choć – jak zaznacza kierujący Wydziałem Platform Transakcyjnych
w Departamencie Sprzedaży Rynków Finansowych
BRE Banku Marcin Napiórkowski – jest ona tylko

narzędziem, to jednak narzędziem bardzo użytecznym, w dodatku wzbogacanym właśnie o wiele nowych, przydatnych i wyjątkowych na rynku funkcji. Przejrzysta i łatwa w obsłudze, pozwala przede
wszystkim obserwować online to, co dzieje się aktualnie na rynku walutowym. Dzięki temu klient
może dokonać transakcji w najkorzystniejszym dla
siebie momencie, czyli po najkorzystniejszym dla
siebie kursie, już od 1 zł dla ponad stu par walutowych.
iBRE FX oferuje stały dostęp do bieżących
i historycznych informacji o zawartych
transakcjach oraz możliwość zapisywania
na pulpicie spersonalizowanych informacji,
a także podglądu wykresów dla wybranej
pary walutowej. Platforma pozwala realizować
transakcje typu spot oraz – co jest rzadkością na
polskim rynku – typu forward, a także transakcje
rollback (rozliczenie transakcji forward przed oryginalnym terminem zapadalności instrumentu)
i rollover (zmiana terminu rozliczenia w przyszłości
po kursie historycznym). Niezależnie od ich rodzaju,
automatycznie rozlicza wszystkie zlecone przez
użytkownika transakcje.
iBRE FX umożliwia nadawanie i dokonywanie
zmian określonych uprawnień do obsługi modułu
poszczególnym użytkownikom. W zależności od potrzeb jedna osoba może dokonywać jedynie transakcji typu spot, inna − transakcji wszystkich typów,
jeszcze inna − mieć wgląd w zawarte transakcje. To
opcja bardzo przydatna zwłaszcza w firmach o rozbudowanej strukturze organizacyjnej. A nowy iBRE
FX ma ambicję zaspokajania potrzeb jak największej grupy firm z sektora MSP. Także tych z rozbudowaną strukturą.

Marcin Napiórkowski,
kierujący Wydziałem Platform
Transakcyjnych w Departamencie
Sprzedaży Rynków Finansowych BRE
Banku
iBRE FX wprowadziliśmy do naszej oferty już na
początku 2010 r. Wówczas była to jednak tylko
dodatkowa zakładka do systemu iBRE, dziś to całkowicie z nim zintegrowana platforma transakcyjna.
Za jednym logowaniem mamy dostęp zarówno do
produktów Cash management, jak i wymiany walut.
Nowości jest znacznie, znacznie więcej. Wszystkie
są odpowiedzią na zmieniające się potrzeby i oczekiwania naszych klientów. iBRE FX w nowej, rozbudowanej o nowe funkcje wersji zadebiutuje na rynku
na początku lipca. Pojawią się m.in. oferty, wykresy,
kwotowania ciągłe (realtime), zapisywanie ustawień
personalnych, eksport do PDF, xls. Kolejne udogodnienia dla klientów wprowadzimy w październiku.
Wtedy pojawią się m.in. depozyty, przesyłane za
pomocą SMS-ów powiadomienia o zrealizowanych
transakcjach, web service (adresowany głównie do
e-kantorów), wersja demo dla nowych klientów.
Zobacz więcej na:

www.brebank.pl/ibrefx



Joanna Zawadzka

Umiędzynarodowienie polskiej
gospodarki stało się faktem. Podobnie jak konieczność dokonywania rozliczeń walutowych
przez nasze przedsiębiorstwa. Efekt walutowy to sposób na to, by firmy z sektora MSP
mogły przeprowadzać takie transakcje taniej i szybciej.
„Nasza żywność szturmem zdobywa zagraniczne
rynki. Najnowsze szacunki wskazują, że ten rok
możemy zamknąć wynikiem co najmniej 16 mld
euro”. „Nasze meble hitem eksportu. Wartość polskiego eksportu mebli przekroczyła w 2011 r. 6,5
mld euro i była o 12 proc. wyższa niż rok wcześniej”. To tylko dwie, dotyczące jedynie dwóch
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branż, informacje prasowe z ostatnich miesięcy.
Ale obie doskonale obrazują skalę, z jaką polskie
firmy działają dziś na rynkach międzynarodowych. I pokazują pośrednio, jak powszechne stały
się rozliczenia walutowe pomiędzy rodzimymi
przedsiębiorstwami a ich zagranicznymi kontrahentami.

Nadszedł czas, by transakcje wymiany
walut przestały być dla firm niepotrzebnym obciążeniem. Tym bardziej że – jak szacuje
Ministerstwo Gospodarki − w bieżącym roku,
pomimo przewidywanego spowolnienia gospodarczego, polski eksport wzrośnie o ok. 7,7 proc., do
143,6 mld euro, a import – o blisko 6,8 proc., do 160,7
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psychologia pieniądza

Kolega,
czy szef?

Kornelia Doracka

W firmowym życiu ten dylemat nie należy do rzadkości. Sytuacje,
że ktoś, kto był po prostu kumplem z pracy awansuje, są w korporacyjnej
rzeczywistości czymś normalnym.
I zrozumiałe, i uzasadnione stają się wtedy obawy,
czy i na ile nowy układ „przeora” stare relacje
pomiędzy dawnymi kolegami. Zmianie uległy
przecież role, w jakich występowali wcześniej
w organizacji. Czy wszyscy równie łatwo odnajdą się
w tych nowych?
− To pytanie staje się bezzasadne, jeśli awansowany
ma nie tylko kompetencje merytoryczne, ale także
przywódcze − uspokaja dr Mirosława Huflejt-Łukasik,
psycholog i coach. – Bo tak naprawdę liderem
zespołu, choć nieformalnym, był już wcześniej. I dla
jego dotychczasowych współpracowników, teraz
podwładnych, taka zmiana jest czymś oczywistym.
Jeśli więc awans był przemyślany i dobrze
przeprowadzony ze strony organizacji, z reguły nie
ma problemów. Choć niekiedy któryś z dawnych
kolegów może przekroczyć granice („no coś ty,
zrobię to później”). Zazwyczaj jednak wystarczy,
by przełożony spokojnie przypomniał o regułach
funkcjonowania w nowych rolach.
Gorzej, gdy organizacja nie stanęła na wysokości
zadania i nikt nie zakomunikował zespołowi, że jeden
z jego członków został awansowany lub gdy nowego
szefa nie wyposażono w odpowiednie narzędzia.
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A tak wciąż się zdarza, zwłaszcza w mniejszych
firmach. Odpowiedzialność za tę potencjalnie trudną
sytuację spada wtedy na organizację. I to ona może
i powinna naprawić swój błąd.
Bywa, że „operacja-awans” jest przeprowadzona
właściwie, ale dotyczy nie kolegi z zespołu lecz
przyjaciela. Ta sytuacja jest trudniejsza, co nie
znaczy, że musi oznaczać koniec przyjaźni. Bliskie
relacje przetrwają, o ile obie strony będą umiały
konsekwentnie rozdzielać role szefa i podwładnego
od roli przyjaciela. W praktyce oznacza to, że osoba,
która występuje jako przełożony-przyjaciel nie
odcina się, nie zrywa kontaktów pozasłużbowych,
a podwładny-przyjaciel nie nadużywa łączącej ich
zażyłości (np. oczekując, że należy mu się więcej niż
innym). Tylko tyle i aż tyle.
A jeśli mimo starań coś się zaczyna psuć? – Najlepiej
reagować już na pierwsze sygnały, np. gdy pojawia
się niechęć do rozmowy – radzi psycholog. − Warto
wtedy przełamać się i spróbować porozmawiać,
oczywiście prywatnie. Jeśli tego nie zrobimy,
prawdopodobnie z czasem pojawi się konflikt,
któremu będą towarzyszyły silne emocje. A wtedy
na spokojną rozmowę jest już zwyczajnie za późno.

Pozostaje tylko się wycofać i przeczekać, aż sytuacja
ulegnie zmianie, np. jedna ze stron zmieni pracę. Ale
to i tak może oznaczać koniec przyjaźni…
Niektórzy tak bardzo boją się takich konfliktów, że
w relacjach służbowych z zasady zachowują duży
dystans. Żadnych rozmów prywatnych, żadnych
wspólnych wyjść na piwo. – Warto mieć świadomość,
że to jak wylewanie dziecka z kąpielą. Zyskuje się
spokój, ale traci szansę na stworzenie koleżeńskich
czy wręcz przyjacielskich relacji z innymi – puentuje
Mirosława Huflejt-Łukasik.

Dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik
psycholog biznesu
– od ponad 20 lat prowadzi seminaria, treningi
i warsztaty dla menedżerów oraz indywidualne
szkolenia i coaching dla top managementu. Współpracuje także z firmami jako konsultant. Jest założycielką Multi-Level Projects oraz współtwórczynią
Studium Coachingu MLC (Multi-Level Coaching),
a także kierownikiem studiów podyplomowych
Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
„Coaching w organizacji”.

fakty i mity

Inwestycje w rękach
profesjonalistów

Jak doradztwo wspiera klientów
w trudnych czasach
Fakt 1.

Doradca inwestycyjny musi mieć licencję.
Fakt. Doradca inwestycyjny zawodowo zajmuje się zarządzaniem
portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba maklerskich instrumentów finansowych.

Katarzyna Turmińska

Ekspert w BRE Private Banking & Wealth Management

Usługi eksperckie w zakresie zarządzania majątkiem i inwestycjami stają się coraz
popularniejsze. Licencjonowani doradcy gwarantują klientom nie tylko świadomość,
że ich majątek jest w rękach ludzi kompetentnych, ale także szansę na wzrost
i pomnożenie zgromadzonych pieniędzy.

Fakt 2.

Współpraca w doradztwie zaczyna się od określenia
profilu inwestycyjnego klienta.
Fakt. Zgodnie z przyjętymi w Polsce regulacjami (MIFID) proponowana usługa inwestycyjna powinna być zgodna z profilem klienta.

Mit 1.

Młody inwestor powinien mieć w portfelu 70% akcji.
Mit. Portfel powinien uwzględniać wiek inwestora, ale powinien być
dopasowany do jego sytuacji finansowej, profilu inwestycyjnego i indywidualnych oczekiwań.

Mit 2.

Doradca inwestycyjny bierze pod uwagę tylko aktywa płynne.
Mit. Doradca inwestycyjny bierze pod uwagę cały majątek klienta,
zarówno aktywa finansowe jak i pozafinansowe, takie jak np. nieruchomości czy udziały w spółkach.

Wyniki usługi doradztwa BRE WM za 2011
Dziś w usługach Private Banking & Wealth Management największego znaczenia nabiera usługa doradztwa inwestycyjnego obejmująca całość majątku klienta,
a także kwestie związane z prowadzoną
działalnością.
Doradztwo inwestycyjne świadczymy poprzez
spółkę BRE Wealth Management S.A. będącą
centrum eksperckim skupiającym licencjonowanych doradców finansowych, specjalistów
posiadających kwalifikacje potwierdzone mię-

dzynarodowymi certyfikatami, licencjonowanych
maklerów giełdowych oraz doradców klientów
bankowości prywatnej z wieloletnim doświadczeniem.
Do majątku klienta podchodzimy kompleksowo,
bierzemy pod uwagę:
• aktywa płynne,
• poczynione inwestycje,
• nieruchomości,
• udziały w spółkach,
• zobowiązania i wszelkie ponoszone koszty.
Następnie określamy szanse na pomnożenie kapi-

Private Banking & Wealth Management
to gwarancja profesjonalnych usług.
Klient i jego potrzeby inwestycyjne
traktowany jest indywidualnie, a każda
decyzja dotycząca zarządzania majątkiem
podejmowana jest na podstawie
gruntownej analizy.
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tału, jak też wskazujemy możliwe zagrożenia oraz
ryzyka związane z obecną strukturą.

Udział instrumentów
ryzykownych w portfelu

Alokacja lub zarządzanie
Klienci BRE PB & WM mają możliwość wyboru
między doradztwem w zakresie alokacji aktywów,
a powierzeniem środków w zarządzanie.
W pierwszym przypadku mogą wybrać usługę
indywidualnego doradztwa inwestycyjnego.
Inną formą współpracy są indywidualne
rekomendacje rozwiązań ściśle dopasowanych
do potrzeb oraz profilu inwestycyjnego każdego
klienta. Większość naszych klientów to przedsiębiorcy, którzy często poszukują form sfinansowania dalszego rozwoju swojej działalności lub też
rozważają sprzedaż firmy. Na podstawie analizy
majątku rekomendujemy podjęcie odpowiednich
w danym momencie działań odnośnie pozyskania kapitału lub sprzedaży udziałów w spółce.
Umożliwiamy pozyskanie kredytów inwestycyjnych, wspieramy klienta w pozyskaniu
finansowania z innych instytucji, emisji obligacji
korporacyjnych czy wprowadzenia spółek na
rynek równoległy (New Connect) lub główny
parkiet GPW.

Śr. ST. ZWR. PORTFELE
DORADZTWO

ŚR. ST. ZWR.
BENCHMARK

Struktura statystycznego
portfela na koniec roku

Zobacz więcej na:

www.brebank.pl/zarzadzanie
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finanse po godzinach
Droga wiodła ugorem
Książka
Niesamowita i tragiczna postać polskiej historii. Generał o wyjątkowych
umiejętnościach przywódczych i taktycznych. Twórca pierwszej w historii polskiej formacji spadochronowej.
Po raz pierwszy od wielu lat ukazało się wznowienie jego wspomnień.
Jak wyglądała operacja Market Garden z jego perspektywy? Jak wspomina bitwę pod Arnhem? Warto wiedzieć, warto przeczytać. Szczególnie,
że wrzesień został ogłoszony miesiącem pamięci gen. Stanisława Sosabowskiego.

Noblista podpowiada klientom
MultiBanku jak inwestować
ZAZ

EMILIA KASPERCZAK
BIURO PRASOWE BRE BANKU

Aquarius Optymalne Inwestowanie to nowa usługa doradztwa inwestycyjnego
dostępna w MultiBanku, oparta na teorii noblisty H. Markowitza. Produkt skierowany
jest do najzamożniejszych klientów banku, posiadających rachunek Aquarius
Intensive, dla których oferowany jest bezpłatnie.

Nowa usługa MultiBanku to połączenie
modelu optymalizacji portfela
inwestycyjnego noblisty H. Markowitza
oraz niezależnych opinii analityków
i wiedzy doradców. Propozycja MultiBanku
to pierwsze tego typu rozwiązanie na rynku
personal banking, w pełni niezależne od planów
sprzedażowych banku.
– Obiektywizm nowego procesu zarządzania
portfelem inwestycyjnym można w prosty sposób
ocenić, przechodząc tę samą ścieżkę doradczą
w innym miejscu i z innym pracownikiem banku.
Niezależnie od tego, którą placówkę MultiBanku
wybierze klient, uzyska identyczną rekomendację
– oczywiście o ile udzieli tych samych odpowiedzi,
a zewnętrzne oceny produktów nie ulegną zmianie –
zapewnia Janusz Mieloszyk, dyrektor departamentu
produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych,
odpowiedzialny za wdrożenie usługi w MultiBanku.
Na początku procesu klient wspólnie
z doradcą wypełnia kwestionariusz
pozwalający na określenie jego profilu
inwestycyjnego. W ten sposób bank sprawdza
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skłonność klienta do ryzyka oraz jego oczekiwania
w stosunku do ewentualnych zysków. Następnie
przeprowadzana jest całościowa analiza sytuacji
majątkowej klienta, uwzględniająca nie tylko to,
co posiada, ale też jego zobowiązania – w procesie
uwzględniane są wszystkie aktywa i pasywa klienta,
również te posiadane poza MultiBankiem.
– Dzięki temu skłonność klienta do podejmowania
ryzyka weryfikowana jest na tle sytuacji majątkowej,
co istotnie wpływa na wybór optymalnego
sposobu inwestowania. Na przykład, jeśli klient lubi
inwestować agresywnie, ale posiada duże obciążenia
finansowe, bank zaproponuje korektę agresywnego
podejścia – mówi Janusz Mieloszyk.
Potem za pomocą specjalnego programu
komputerowego, zbudowanego na podstawie
teorii H. Markowitza, wyliczany jest optymalny dla
klienta portfel inwestycyjny przedstawiający klasy
aktywów, w które powinien on zainwestować. Do
nich dobierane są odpowiednie instrumenty, w tym
wypadku fundusze inwestycyjne. Aby rekomendacja
produktowa była jak najbardziej obiektywna,
udzielana jest ona na podstawie niezależnych
ocen firmy Analizy Online (skąd zaciągane są

automatycznie oceny poszczególnych produktów
inwestycyjnych). Bazuje też na najszerszej
wśród banków detalicznych ofercie funduszy
inwestycyjnych. Konkretne produkty dobierane są
spośród ponad 270 funduszy dostępnych w ofercie
MultiBanku.
Ostatecznie klient może podjąć decyzję,
że zainwestuje w inny od proponowanego produkt,
jednak ważne jest aby fundusz, który wybierze, był
zgodny z zaproponowanymi klasami aktywów. Czyli,
na przykład, zamiast funduszy akcji klient nie wybrał
zrównoważonych. Na koniec, jeśli klient zdecyduje
się skorzystać z propozycji banku, ten w sposób
ciągły monitoruje efekt inwestycji i w razie potrzeby
kontaktuje się z klientem, by dokonać ewentualnych
korekt. Co miesiąc bank wyśle też raport
podsumowujący przebieg inwestycji, a co pół roku
zaprosi klienta na spotkanie w celu przeanalizowania
wyników.
Dla posiadaczy rachunku Aquarius Intensive usługa
jest bezpłatna.

Edycja specjalna CD+ DVD
Choć ZAZ nie jest debiutantką na rynku
muzycznym, wydaje się, że najlepszy czas
właśnie się dla niej zaczyna. Ta francuska
piosenkarka z lekkością i wyczuciem miesza
różne gatunki muzyczne, w tym jazz i soul.
Jej niewątpliwy talent i zaraźliwy entuzjazm
są tym, co najbardziej urzeka jej fanów.
Album ZAZ jest idealny zarówno na słoneczne, jak i deszczowe dni – dobry humor gwarantowany.

Dragon Search
i Dragon Dictation
w App Store
Aplikacja na smartfon
Dostępne są już polskie
wydania aplikacji Dragon
Search i Dragon Dictation.
Dzięki tym bezpłatnym narzędziom możliwe
jest dyktowanie wiadomości (zarówno SMS,
jak i e-mail) i przetwarzanie jej na tekst. To
nie tylko duża oszczędność czasu, ale także,
co ważne, duże udogodnienie dla osób niedowidzących, dla których korzystanie z tych
form komunikacji było trudne.
Z aplikacji można korzystać w urządzeniach
iPhone, iPad i iPod Touch (Dragon Dictation)
oraz iPhone oraz iPod (Dragon Search)
z systemem iOS w wersji 4.
Dodatkowe funkcjonalności to w przypadku
Dragon Dictation funkcja automatycznego
zapisu, a w przypadku Dragon Search głosowe wyszukiwanie w Internecie (m.in.
w google, wikipedia czy na youtube). Must
have dla każdego użytkownika smartfonów.

Dropbox
Komputer, Internet
Archiwizacja w najprostszej odsłonie. Dzięki intuicyjnej aplikacji instalowanej na
komputerze, możliwe jest przechowywanie kopii zapasowych i synchronizowanie
plików między komputerami. Największą zaletą tej usługi jest to, że wszystkie
dokumenty, pliki etc. znajdują się na zewnętrznej przestrzeni dyskowej udostępnianej przez firmę Dropbox Inc. Jest to znakomita alternatywa dla ftp-ów, którą
można wypróbować za darmo, korzystając z 2 GB miejsca.

Planeta Ziemia BBC
DVD
Produkcje BBC to od wielu lat gwarancja najwyższego poziomu – wizualnego, merytorycznego, fabularnego.
„Planeta Ziemia” to unikalny box zawierający zestaw dokumentów, które przedstawiają widzom piękne, niedostępne i przez to niejednokrotnie
niebezpieczne miejsca naszego globu. Każdy z odcinków to nie tylko kopalnia wiedzy, to również wyjątkowa
przygoda, która w niczym nie ustępuje produkcjom fabularnym.
Warto sprawdzić, jakie scenariusze
pisze natura. Polecamy!
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Biznes na korcie
Lidia Maciejowska

Dobra restauracja, spa czy kort tenisowy są dziś
równie dobrym miejscem na robienie interesów, co zwykła
sala konferencyjna.

sportowe – o niskim indeksie glikemicznym. Można
z niego korzystać zarówno na miejscu, jak i zamawiać dania na wynos – gdy członek klubu nie ma
czasu dbać o przygotowywanie pełnowartościowych
posiłków w domu. Do niedawna członkiem klubu
mogły zostawać wyłącznie osoby rekomendowane
przez innych klubowiczów. Obecnie ta zasada już nie
obowiązuje, jednak właściciele zapewniają, że kameralna atmosfera klubu zostanie utrzymana.
Pure Sky Club
Kto powiedział, że interesów nie da się robić pod niebem? Najlepszy dowód na to, że jest wprost przeciwnie stanowi Pure Sky Club mający swoją siedzibą na
ostatnich piętrach Skylight Building usytuowanego
koło stołecznych Złotych Tarasów. Na przestrzeni
1500 metrów kwadratowych dwie znane na arenie
międzynarodowej polskie architektki – Marta Sroka-Strzeszyńska i Agata Kopyć-Obarzanowska stworzyły wnętrza, w których każdy biznesmen może

Przydymione wnętrza z przytłumionym
światłem, a w nich dżentelmeni robiący interesy przy szklaneczce whisky i z cygarem
w ręku. Taki obrazek rodem z brytyjskich filmów,
choć wciąż popularny i nieco fascynujący, w XXI
wieku staje się dla biznesmenów co najwyżej programem minimum. W świecie nowoczesnych interesów
mało komu wystarczają bowiem wielogodzinne debaty w przepastnych, obitych skórą fotelach. Współcześni ludzie biznesu wolą raczej łączyć pożyteczne
z przyjemnym, czyli pracę z rozrywką. Jak to robią?
Spotykając się w nowoczesnych VIP-owskich klubach, pozwalających im finalizować umowy bezpośrednio po partyjce tenisa albo relaksującej kąpieli
w jacuzzi.
Moda na niekonwencjonalne, ale wciąż bardzo
ekskluzywne kluby biznesowe przybyła nad
Wisłę z Zachodu, gdzie tego typu przybytki można
spotkać na każdym kroku. Pierwsze skrzypce
w tym segmencie gra oczywiście Londyn. Tamtejszy London House, położony nieopodal prestiżowej
ulicy Oxford Street, wydaje się idealnym mariażem
tradycji z nowoczesnością. Choć mieści się
w zabytkowym XVIII-wiecznym budynku, to jego
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wnętrza zaprojektowała królowa nowoczesnej architektury – Zaha Hadid. Oprócz tradycyjnych sal
konferencyjnych do dyspozycji klubowiczów jest
świetnie wyposażona siłownia i salon spa.
A co najważniejsze – bywalcy London House mogą
pojawiać się w klubie nawet w strojach sportowych – nie obowiązuje tam bowiem żaden dress
code. Jeszcze dalej w swej nowoczesności podąża
londyński The Hospital – VIP-owski klub biznesowy
dla ludzi z branży artystycznej. Jego członkom
udostępnia się nawet studio nagrań, salon wystawowy oraz profesjonalne studio telewizyjne! Z kolei
w paryskim Le Cercle umowy finalizuje się... przy
barze – uchodzi on bowiem za jeden z najlepszych
nad Sekwaną, więc zaproszenie tam potencjalnego
kontrahenta z pewnością nie przysporzy nikomu
wstydu. Na podobny pomysł wpadli zresztą założyciele belgijskiego Cercle de Lorraine w Brukseli,
którzy zachęcają do robienia biznesu przy obiedzie – bo podobno nigdzie indziej nie da się zjeść
smaczniejszego risotto z homarami i krabami królewskimi. Jednak i w Polsce nie można narzekać na
brak nowoczesnych klubów biznesowo-rozrywkowych. Oto najciekawsze z nich.

Sinnet Club
W przytulnych i wolnych od zgiełku okolicach warszawskiego Jeziorka Czerniakowskiego biznesmen
Sławomir Smołokowski już 8 lat temu otworzył elitarny klub tenisowy dla biznesmenów. Posiadacze
karty członkowskiej Sinnet Club dostają do swojej
dyspozycji 6 kortów tenisowych, 3 korty do squasha,
a także 25-metrowy basen, siłownię i salę fitness.
Tym sposobem, prosto z meczu tenisowego czy
intensywnego treningu na ergometrze wioślarskim
mogą oni swobodnie przejść do finalizowania umów
w usytuowanej w plenerze sali konferencyjnej. Albo
popracować przy komputerze w dowolnym miejscu
pięknie zaaranżowanego, kameralnego ogrodu – bo
na terenie całego obiektu dostępny jest bezprzewodowy internet. Gdy zaś negocjacje lub sprawy firmowe okażą się wyczerpujące, członkowie klubu na
nowo nabiorą sił, odpoczywając w saunach lub łaźni.
To jednak nie wszystko. Sinnet Club ułatwiać ma też
zabieganym biznesmenom dbałość o zdrowie i dobrą
formę fizyczną. Do dyspozycji klubowiczów są tu
najlepsi polscy trenerzy personalni. A lokalna restauracja serwująca dania z kuchni polskiej, makarony
i ryby, wprowadziła do swojej oferty również menu

Moda na niekonwencjonalne, ale wciąż bardzo ekskluzywne
kluby biznesowe przybyła nad Wisłę z Zachodu. Coraz częściej
można znaleźć tego typu miejsca w naszym kraju. Są one nie tylko
synonimem biznesu i luksusu, ale też określonego stylu życia.
poczuć się jak w biurze marzeń. Z jednej strony
– do dyspozycji klubowiczów są tu duże sale konferencyjne do wieloosobowych narad prowadzonych
w otoczeniu wiszących na ścianach dzieł sztuki.
Z drugiej – prywatne gabinety i jednoosobowe „idea
pods” – czyli pokoje, w których można się zrelaksować w samotności. Na sferze biznesowej działalność
Pure Sky Club jednak się nie kończy. W obiekcie
zaprojektowano również prywatne kino zdolne
pomieścić 17 osób na prywatnych seansach. Tym
bardziej atrakcyjnych, że podczas projekcji kelnerzy
na każde skinienie dostarczają szampana i przekąski.
A gdy głód zacznie klubowiczom porządniej doskwierać, mogą oni skorzystać z klubowej restauracji,
w której wyodrębniono również kameralne pokoje
restauracyjne, w których gospodarz decyduje nie
tylko o menu, ale też o muzyce, jaka towarzyszyć ma
posiłkowi. Z kolei relaks w klubowym barze pozwala

jednocześnie na podziwianie całej panoramy Warszawy – bar jest bowiem usytuowany na ostatnim
piętrze wysokościowca. Właściciele klubu umożliwiają wreszcie swoim członkom organizowanie
w ich wnętrzach wszelkiej maści imprez – od chrzcin
czy wesel po prywatne pokazy mody. O wszystkie
detale zadbają zatrudnieni event plannerzy.
Klub Polskiej Rady Biznesu
Położony w zabytkowym pałacyku Sobańskich klub
biznesowy to klasa sama w sobie. Co więcej – żadne
inne miejsce z tego segmentu nie może się chyba
poszczycić tak długą historią – Klub Polskiej Rady
Biznesu istnieje już bowiem od 15 lat. Oprócz gabinetów konferencyjnych, klub dysponuje znakomitą
restauracją Amber Room – doskonałą do mniej
formalnych spotkań biznesowych ze specjalnym biznesowym menu. Choć restauracja jest dostępna dla

wszystkich odwiedzających ten zabytkowy budynek,
to tylko członkowie klubu mają pierwszeństwo
w rezerwowaniu stolików. Ponadto, tylko do ich dyspozycji znajdują się gabinety na pierwszym piętrze
budynku oraz usytuowane w piwnicy brasseria i sala
barowa. To tam kontrahenci mogą spotykać się
w interesach, uczestnicząc jednocześnie w degustacji najlepszych win. Klub Polskiej Rady Biznesu oferuje też swoi członkom wiele atrakcji kulturalnych.
W pałacyku Sobańskich organizowane są dla nich
wystawy, degustacje potraw oraz koncerty DJ-ów
z prestiżowych londyńskich klubów.
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Kryzys
jedynie
gospodarczy?
AGNIESZKA STRYJECKA

DEPARTAMENT KOMUNIKACJI I STRATEGII MARKETINGOWEJ

Czy to jest kryzys, czy tylko stan umysłu?
– to pytanie przyświecało paniom biorącym
udział w 11. spotkaniu z cyklu:
„Jutro należy do kobiet”.
Ostatnie spotkanie odbyło się w Teatrze Kamienica
pod koniec marca. Na podstawowe pytanie seminarium próbował odpowiedzieć Ernest Pytlarczyk,
główny ekonomista BRE Banku, rozważając, jaki
wpływ na „stan naszego umysłu” mają gospodarki
globalne i regionu Europy. Sytuację na rynku polskim na tle konkretnych branż zaprezentowały
klientki BRE Banku podczas panelu dyskusyjnego.
Gościem specjalnym była Justyna Sieńczyłło – aktorka, współwłaścicielka Teatru Kamienica.
Po wywiadzie odbyło się „Bliskie spotkanie ze
sztuką”, podczas którego panie ujrzały naszego
gościa w mistrzowskiej roli aktorki w spektaklu
pt. „Mój Dzikus”.
Sztuka wywołała wiele pozytywnych emocji i zaraziła
uczestniczki dobrą energią, co niewątpliwie korzystnie wpłynęło na stan umysłu…
Od 2008 roku BRE Bank organizuje cykl seminariów
„Jutro należy do kobiet” dedykowanych kobietom
przedsiębiorczym, klientkom BRE Banku. Seminaria mają charakter warsztatów merytorycznych,
połączonych ze spotkaniem z gościem specjalnym
– znaną kobietą sukcesu. Do tej pory gościły u nas
m.in. dr Irena Eris, Teresa Rosati, Jolanta Kwaśniewska, Beata Tyszkiewicz, Katarzyna Grochola,
Krystyna Janda. Spotkania prowadzi Olga
Kozierowska – dziennikarka TVN24 i Radia PIN.
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Seminaria BRE – CASE
– prestiżowi goście, istotne tematy
KORNELIA DORACKA
Kondycja europejskich banków, regulacje
w krajowym sektorze bankowym oraz przyszłość
i potrzeby polskiej energetyki to tematy ostatnich seminariów z serii BRE – CASE. Gośćmi
spotkań, które odbywają się w siedzibie BRE
Banku, byli między innymi: Andrzej Jakubiak,
przewodniczący KNF, Wojciech Kwaśniak, wiceszef KNF, Piotr Moncarz, profesor Uniwersytetu
Stanforda oraz Stanisław Poręba z Ernst&Young.
Polskie banki silne na tle europejskich
Kryzys zadłużeniowy uderzył w europejski sektor bankowy, który musi w stosunkowo krótkim
czasie zwiększyć swoje kapitały. Podniesienie
przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego
wskaźnika adekwatności kapitałowej do 9 proc.
otwiera przed bankami europejskimi poważny
problem: zareagować muszą emisją nowego
kapitału, albo – jeśli o nią trudno – sprzedażą
części aktywów. I chociaż polski sektor bankowy
jest stabilny i zyskowny (rok 2011 okazał się
rekordowy pod względem zysków), to czekają go
niełatwe wyzwania. Największym zagrożeniem
dla polskiego sektora jest transfer ryzyka
z zagranicznych grup bankowych, którym agencje ratingowe obniżyły oceny, na banki krajowe,
czyli wzrost kosztów finansowania i trudniejszy
dostęp do rynkowego finansowania przez polskie banki zależne. Czy problemy finansowe inwestorów strategicznych wpłyną na zaostrzenie
polityki kredytowej w spółkach-córkach w Polsce? Zdaniem Cezarego Stypułkowskiego dzisiejsza sytuacja spółek-matek nie ma prostego
przełożenia na politykę kredytową spółek-córek,
chociaż kierunki, skala, koncentracja ryzyka,
preferencje sektorowe polityki kredytowej są
uzgadniane z zagranicznymi akcjonariuszami.
Jednak kryzys wymusił wprowadzenie
nowych regulacji
Kryzys finansowy spowodował zaostrzenie
regulacji bankowych. Nowe regulacje (Bazylea III i CRD IV) mają zabezpieczyć sektor
bankowy przed kolejnym kryzysem. Nie ma

wątpliwości, że każda zmiana i wprowadzenie
nowych regulacji kosztuje. Zdaniem Andrzeja
Jakubiaka, przewodniczącego Komisji Nadzoru
Finansowego, dostosowanie do dyrektywy CRD
IV powodować będzie powstanie dodatkowych
obciążeń dla banków. Dodatkowo, nadzór krajowy w odniesieniu do banków krajowych działających w holdingach bankowych utraci część
uprawnień na rzecz kolegiów nadzorczych.
Szczególnie niekorzystne dla polskiego sektora
bankowego jest przewidywane dyrektywą podejście grupowe w odniesieniu do możliwości
tworzenia grup płynnościowych, którego elementem stałyby się banki zależne od podmiotów
zagranicznych. Postanowienia dyrektywy
w odniesieniu do kapitałów i płynności spowodują konieczność zmiany dotychczasowego modelu bankowości spółdzielczej w Polsce.
Energetyka także potrzebuje kapitału
Na 50-65 mld euro szacowane są nakłady ogółem konieczne w polskiej energetyce. Aż połowa
tej kwoty to nakłady wymuszone. To koszty
związane z wprowadzeniem pakietu klimatycznego oraz przebudową polskiego ciepłownictwa. Takie nakłady zbyt mocno obciążałyby
gospodarkę, konieczne będzie ich ograniczanie
i wykorzystywanie środków pomocowych. Polska energetyka oparta jest prawie wyłącznie na
węglu. Istnieje jednak źródło energii, które nie
pyli i nie skutkuje tak wysoką emisją CO2 jak
węgiel kamienny czy brunatny, a jest tego surowca w Polsce bardzo dużo. To naturalny
i łupkowy gaz ziemny. Paliwo gazowe robi
w energetyce polskiej zawrotną karierę.

Zobacz więcej na:

www.brebank.pl/brecase
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Szósty zmysł
Zarządzanie przedsiębiorstwem kojarzy
się z analizowaniem danych, szukaniem
najlepszych strategii, krótko mówiąc
z racjonalnym myśleniem.
Jest jednak droga na skróty, a mianowicie
intuicja. We współczesnym, przeładowanym
informacjami świecie podejmowanie decyzji staje
się coraz trudniejsze. Trzeba analizować coraz
więcej czynników, które mogą mieć wpływ na
to, czy zrobiony przez nas krok przyniesie sukces,
czy nie. Poszukiwanie najbardziej racjonalnych
rozwiązań staje się jeszcze trudniejsze, gdy
trzeba działać naprawdę szybko, albo gdy
okoliczności są nietypowe, czyli na przykład
wybucha niespodziewany kryzys. Coraz częściej
mówi się więc o innym sposobie kierowania
firmą czy jej działem. Tym lekiem na całe zło
może być zarządzanie intuicyjne.
I w tym momencie łatwo się oburzyć:
jak to intuicja? To tak jakby strzelać do
tarczy z zawiązanymi oczami! Faktycznie,
zaakceptowanie takiego podejścia może być
trudne, bo przecież cały nasz system edukacji
wpaja nam przekonanie, że potrzebna jest jak
największa wiedza na dany temat. Myślę jednak,
że praktycy, którzy zjedli zęby na rozkręcaniu
i prowadzeniu własnego biznesu, wiedzą,
że często decyzje podejmowane „na czuja”

wyjątkowo dobrze się sprawdzają.
Nie brakuje zresztą przykładów naprawdę dużego
kalibru, gdzie intuicyjne zarządzanie przyniosło
sukces. Wystarczy przypomnieć, że w 1950 roku
Ray Kroc, pomimo negatywnych rekomendacji,
odkupił biznes od braci McDonalds. Postawił na
własne przeczucie i świetnie na tym wyszedł.
Intuicyjne zarządzanie może się wydawać czymś
z pogranicza metafizyki. Jednak zajmują się
nim poważni naukowcy, spece od zarządzania,
wystarczy wspomnieć chociażby profesora
Henry’ego Mintzberga z kanadyjskiego
Uniwersytetu McGilla. Liczba publikacji na
temat intuicyjnego zarządzania jest naprawdę
pokaźna. Rolę intuicji łatwiej docenić jeśli
zastanowimy się, czym ona tak naprawdę
jest. To po prostu dobrze znany psychologom
jeden z aspektów działania naszego mózgu.
Z jednej strony potrafimy racjonalnie myśleć.
Analizować różne możliwości, formułować
kryteria, które pomagają nam ocenić rezultaty
poszczególnych działań i ostatecznie wybierać
opcję, która wydaje się najkorzystniejsza.
Jednak oprócz tych świadomych działań
mamy jeszcze podświadomość, z której
korzystamy częściej niżby się mogło wydawać.
Intuicja to rozwiązanie, które przychodzi
właśnie z podświadomości. Nie potrzebuje

Dziennikarz ekonomiczny. Od
ponad dziesięciu lat obserwuje
i komentuje polski świat finansów,
ze szczególnym uwzględnieniem
banków i ich oferty. Twórca edukacyjnego cyklu o finansach „Kto pyta,
nie płaci” dla Onet.pl. Absolwent
Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

ona ciągu logicznych przyczyn i wniosków,
ale raczej obejmuje cały problem jako całość.
Podświadomość błyskawicznie znajduje
połączenie pomiędzy nową sytuacją, która
nas dotyka, a różnymi doświadczeniami
z przeszłości, nawet tymi, których nasz
świadomy umysł już nie pamięta. Intuicja
objawia się przez emocje, bo nagle czujemy,
że coś jest lub nie jest dla nas dobre. Wystarczy
więc trochę otwartości, by wykorzystać zasoby
naszego mózgu do podejmowania decyzji.
Oczywiście, nie ma co popadać ze skrajności
w skrajność i obstawiać wyłącznie intuicję.
Warto przeprowadzić racjonalną analizę,
szczególnie że podświadomość też potrzebuje
mieć jak najszerszy obraz sytuacji, by podsunąć
nam słuszną odpowiedź. Warto jeszcze tylko
pamiętać o powiązaniu intuicji z emocjami.
Jeśli targają nami skrajne emocje, mamy akurat
fatalny nastrój, albo wprost przeciwnie jesteśmy
nieziemsko szczęśliwi, to może to zaburzać naszą
intuicję. Potrzeba będzie odrobina dystansu,
tak by nasz wewnętrzny głos mądrości mógł
podsunąć słuszną decyzję. A wtedy nie pozostaje
już nic innego jak zaufać intuicji.

Czy wiesz, czym jest prawdziwy condohotel?
To obiekt hotelowy z pełną infrastrukturą w postaci restauracji, spa, sal konferencyjnych czy aquaparku, w którym
pokoje są sprzedawane indywidualnym nabywcom. Zarządzane przez profesjonalnego operatora hotelowego,
przynoszą ich właścicielom stałe, wysokie zyski z tytułu uczestnictwa w programie hotelowym. To alternatywny
i bezpieczny produkt inwestycyjny z atrakcyjną, gwarantowaną przez operatora hotelowego stopą zwrotu.

Mateusz Ostrowski

+48 89 642 22 22
38

Business&More

ofﬁce@condobroker.pl

www.condobroker.pl

infolinia:

+48 509 19 19 31

