
W OBJĘCIA TOTALITAR YZMU

Klucz do zagwarantowania bezpieczeństwa 
sektora bankowego i ochrony interesów 
gospodarki polskiej nie tkwi w odwracaniu 
zmian własnościowych, lecz w działaniach 
nadzorczych.
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 Eldorado surowcowe
 Zegarek klubowy
 Skarby utrwalone w kadrze
 Z kraju skrzypiec w świat po skrzypce

Żadna książka nie uczyni nas bogatymi. 
Inwestorze, czy zwróciłeś uwagę, że 
najbardziej poczytne poradniki bazują na 
starannie wyselekcjonowanych wydarzeniach 
z przeszłości?

Czy wszystkie dobra kultury należy traktować 
jako produkty rynkowe i czy na każdej 
twórczej aktywności należy zarabiać. Czy 
ważniejszy jest „dostęp”, czy „własność”.

Klucz do zagwarantowania bezpieczeństwa 
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KRĘTA I WYBOISTA DROGA 
RÓWNIEŻ PROWADZI DO CELU 
Lifting winiety ma związek z małym jubileuszem naszego tytułu. 
Wprawdzie pięciolatka w obliczu dwudziestolecia Wydawcy, przy-
padającego w tym roku, to niewiele, ale dostatecznie dużo, by wy-
razić radość z faktu, że mogliśmy w tym czasie służyć Państwu radą 
i pomocą w sprawnym i skutecznym poruszaniu się w meandrach 
świata fi nansów – niekiedy trudnego i skomplikowanego, zawsze 
fascynującego. 
Zamieszanie wokół ACTA, o tym Jan Kreft, uświadomiło nam 
wszystkim po raz kolejny, że najlepsze w zamyśle pomysłodawców 
rozwiązania mogą przynieść odwrotne od zamierzonych efekty, je-
śli zabraknie dojrzałego namysłu, dialogu, przejrzystości wreszcie. 
Zwłaszcza kiedy za postępem technologicznym i organizacyjnym 
nie nadążają regulacje i procedury mające racjonalizować wdra-
żane rozwiązania. Doświadczenie to cenny instrument, ale nie 
zawsze przydatny w obliczu nowych wyzwań. Ten paradoks do-
strzegł i analizuje Marek Rogalski, przy okazji wrzucając kamyczek 
do własnego ogródka. Owych kamyczków znajdziecie szanowni 
Czytelnicy więcej. O ile bowiem postulat udomowienia części 
sektora bankowego brzmi dobrze, by nie rzec kusząco, o tyle głę-
biej sięgające implikacje tego procesu wydają się być, co analizuje 
Dariusz Filar, dalej idące, niż to się na pierwszy rzut oka wydaje. 
Podobnie rzecz się ma w przypadku napływu kapitału z zewnątrz, 
o czym Zbigniew Wierzbicki. Wprawdzie w stronę Chin czy go-
spodarek wznoszących się zerkają bez mała wszyscy, zwłaszcza w skołatanej kolejnymi turbulencjami strefi e euro, lecz 
poziom i skala związanych z tym zagrożeń wymagają odpowiedzi na fundamentalne niekiedy pytania. Zamykanie się 
we własnym kręgu to droga donikąd. Szukamy więc nowych rozwiązań, również na własny, prywatny użytek. W co 
i jak inwestować, radzi Jan Mazurek, a jak z hobby uczynić długofalową inwestycję piszą Mieczysław Starkowski, 
Zbigniew Małek i Elżbieta Brach. Także nowe technologie otwierają nowe możliwości, nawet w tak zadomowionym 
w naszym codziennym życiu biznesie taksówkowym, o czym piszący te słowa. Staraliśmy się, aby w trudnym czasie 
pokazać rozwiązania i alternatywy nie tyle proste, ile skuteczne, a w każdym razie mające odniesienie do wyzwań, 
przed którymi stoimy coraz częściej nie tylko jako indywidualni konsumenci, inwestorzy czy uczestnicy procesów 
gospodarczych, lecz jako członkowie Wspólnoty. Tak bowiem będzie w przypadku decyzji makroekonomicznych, 
na które wpływ mamy ograniczony, lecz ich efekty nie ominą żadnego z nas. Życzmy więc sobie na progu tego roku 
odwagi i rozwagi, pamiętając, że w trudnym czasie, który dopiero nadchodzi, nie ma rozwiązań ani prostych, ani 
łatwych, zaś dróg do celu jest wiele i nie zawsze ta najkrótsza bywa najlepszą…  łatwych, zaś dróg do celu jest wiele i nie zawsze ta najkrótsza bywa najlepszą…  



SPIS TREŚCI

3KURIER FINANSOWY NR 1(27)/2012

Refleksje inwestoRa 
W objęcia totalitaryzmu 4–5
Kilka miesięcy temu napisałem w jednym z felietonów, 
czego najbardziej obawia się inwestor, jeżeli ryzyko ryn-
ku i pochodne rodzaje ryzyka nie powodują u niego 
nadmiernej palpitacji serca. Odpowiedź podałem prostą 
i niezbyt sympatyczną dla polityków. Inwestor, a także 
każdy płatnik podatków, najbardziej obawia się do tego, 
co może zrobić państwo, a także tego, co powinno zrobić, 
lecz zaniechało. Widać to na przykładzie każdego rynku 
i każdego kraju, a więc Polski też.
Zbigniew R. wieRZbicki

Giełda
Iluzje inwestora 6–7

Teoretycznie wszystko powinno działać – kupujemy ko-
lejne książki z tematu inwestowania, opracowujemy lep-
sze strategie działania, spędzamy coraz więcej czasu na 
analizach przyszłych scenariuszy rynkowych. Tymczasem 
wyniki są wciąż takie same. Mało, niektórzy dalej pogrąża-
ją się w stratach. O co tutaj chodzi?
MaRek Rogalski

inwestycje alteRnatywne
Eldorado surowcowe 8–9

Wydarzenia ostatnich lat uświadomiły nam wagę ryzyka 
rynku kapitałowego. Wielu inwestorów poniosło ogrom-
ne straty i zniechęciło się na lata do świata finansów.
Jan MaZuRek

Z kraju skrzypiec w świat po skrzypce 10–12

„Nie ma czegoś takiego jak specyfika produktu” – powie-
dział onegdaj, przedstawiając się, świeżo mianowany szef 
kolportażu jednego z ogólnopolskich dzienników. Chwi-
lę wcześniej osiągał on szczyty skuteczności, sprzedając 
tony fistaszków.
Zbigniew Małek

inwestycje
Biznes taksówkowy po nowemu 13

W połowie lutego 2012 spółka Green Capital City wpro-
wadziła na warszawski rynek nową korporację taksów-
kową – EcoCar System. Zaawansowanie technologiczne 
i złożoność projektu wymagały dużych nakładów pracy, 
czasu i pieniędzy, ale w efekcie ma powstać nowa usłu-
ga, która jeszcze nie posiada konkurencyjnych odpo-
wiedników.
MacieJ Małek

Banki 
Między repolonizacją i renacjonalizacją 14–16
Opublikowany przez NBP na koniec 2011 r. „Raport o sta-
bilności systemu finansowego” nie pozostawia wątpli-
wości: wyniki finansowe polskiego sektora bankowego 
osiągnięte w pierwszych trzech kwartałach minionego 
roku wskazują, że w całym roku sektor ten – w ujęciu 
nominalnym – pobije wszystkie rekordy z przeszłości. Za 
znakomitymi wynikami kryje się, między innymi, obniże-
nie kosztów ryzyka kredytowego, a ono wynika z ustabili-
zowania jakości portfeli kredytowych.
DaRiusZ FilaR

Punkt widzenia 
Wojna światów: czyli finansyzacja i media 18–19

Gdy wydaje się, że wszystko już powiedziano o ACTA, 
warto zagłębić się w sedno problemu i zadać proste py-
tanie, czy wszystkie dobra kultury należy traktować jako 
produkty rynkowe i czy na każdej twórczej aktywności 
należy zarabiać. Słowem, czy ważniejszy jest „dostęp” (do 
kultury) – najlepiej darmowy, czy „własność” (prawa autor-
skie i pokrewne).
Jan kReFt

PRawo 
SKOK – nowe regulacje prawne 20–23

12 stycznia 2012 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że uchwa-
lona przez Sejm w 2009 r. ustawa o spółdzielczych kasach 
oszczędnościowo-kredytowych może wejść w życie.
uRsZula kRusZewska

kolekcjoneRstwo 
Zegarek klubowy 24–25

Piłka nożna to przede wszystkim emocje i pieniądze. Ko-
lekcjonerstwo – również. Producenci zegarków stosun-
kowo niedawno odkryli ten niesłychanie silny związek. 
Niewątpliwie kibice będą mieli coraz większy wybór.
MiecZysław t. staRkowski
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