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ZAMIAST JUBILEUSZOWEJ 
LAUDACJI

Oddajemy w Państwa ręce numer szczególny, bowiem 
zbiega się z jubileuszem, czy też raczej jubileuszami: 
20-lecia naszego wydawcy – Centrum Prawa Bankowego 
i Informacji, 10-lecia miesięcznika „Nowoczesny Bank 
Spółdzielczy” i 20-lecia naszego starszego brata – „Mie-
sięcznika Finansowego BANK”. Tym ostatnim kieruje 
Staszek Brzeg-Wieluński, pomysłodawca, twórca koncep-
cji programowej i pierwszy naczelny „Kuriera Finanso-
wego”, którego piąta rocznica urodzin przypadła w tym 
roku. Tyle akcentów rocznicowych, które o tyle są waż-
ne, o ile dorobek poprzedników kontynuujemy, rozwĳ a-
my i odczytujemy w zgodzie z realiami obecnego czasu. 
Wyzwań – tych w wymiarze indywidualnym i tych makro 
– przybywa. Staramy się wraz z Państwem szukać racjo-
nalnych odpowiedzi i recept oraz rozważać scenariusze 
nie zawsze optymistyczne, zawsze prawdopodobne. Tak 
jak w przypadku tekstów naszych stałych felietonistów 
– Dariusza Filara, Zbigniewa R. Wierzbickiego czy Jana 
Krefta. Ten ostatni w lekkiej formie pisze o sprawie, która 
staje się coraz dokuczliwsza, a mianowicie o zawracaniu 
głowy zastępującym analizę i rozwiązywanie problemów. Skoro o problemach, to Zbigniew Wierzbic-
ki rozważa, czy mamy jeszcze szansę… tym razem na rzeczywiste, a nie pozorowane zreformowanie 
fi nansów publicznych. Dariusz Filar o podobnych w istocie kwestiach, tyle że w europejskim wymia-
rze, przy czym na wokandzie staje pytanie, a co, gdy się nie uda? Marek Rogalski zastanawia się (przy 
okazji gratulujemy nominacji do Nagrody Pozytywisty Roku w kategorii Gospodarka), jak zarobić na 
– tak, to nie pomyłka – politykach. W numerze również „remanenty” wyjaśniające zagadki poprzed-
niego wydania (z kraju skrzypiec po skrzypce), odpowiedzi na listy, alternatywne inwestycje, słowem 
– dla każdego coś interesującego. Zbliżające się Euro 2012 to nie tylko czas sportowych emocji, ale 
ogromne wyzwanie, jak mu sprostać, będziemy rozważać w gronie ekspertów podczas jubileuszowej 
gali, ale o tym już w następnym numerze… 
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REFLEKSJE INWESTORA
Czy jeszcze mamy szanse na sukces 4

W obecnej sytuacji podmioty rynków finansowych, aby 
dać nam szansę rolowania długu i nowych inwestycji, 
muszą otrzymać jednoznaczny, wyrazisty sygnał, a w ślad 
za tym przekonującą koncepcję głębokiej strukturalnej re-
formy systemu finansów publicznych – dzisiaj dodałbym 
jeszcze kilka innych istotnych oczekiwanych sygnałów 
dotyczących np. dynamiki wzrostu oszczędności, dyna-
miki inwestycji, radykalnej poprawy stanu salda obrotów 
handlowych z zagranicą itd.

GIEŁDA

Zarobić na politykach 6
Teza, iż na działania polityków nie należy zwracać uwagi, 
była dobra przed kryzysem rozpoczętym przez upadek 
banku Lehman Brothers. Później rynki finansowe ponow-
nie uzależniły się od działań i kaprysów tych, którzy nie do 
końca rozumieją ich specyfikę.

INWESTYCJE ALTERNATYWNE
Unikalne minerały 8
Nadzwyczajne piękno, jaką uosabiają kamienie szlachet-
ne wyzwala uczucia podziwu, zachwytu i żądzy posiada-
nia. Tak było przed wiekami, tak jest również dziś. Unikalne 
właściwości kamieni szlachetnych pochodzą od potęż-
nych sił natury, które kształtowały Ziemię, a ta niechętnie 
oddaje skarby w ręce ludzi. 

BANKI
Europejskie pęknięcie 10

Język umowy podpisanej 2 marca 2012 r. przez przywód-
ców 25 z 27 państw Unii Europejskiej (podpisu nie złożyły 
Czechy i Wielka Brytania), która określana jest skrótowo 
jako „pakt fiskalny”, a oficjalnie nosi nazwę Traktat o stabil-
ności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Wa-
lutowej, zawiera wiele słów i sformułowań o wydźwięku 
surowym, stanowczym i dyscyplinującym.

KOLEKCJONERSTWO
Od Mieszka i Dąbrówki po Bolka i Lolka 13

Każdy chciałby mieć oryginalną dukatówkę Zygmunta III 
Wazy. Z oczywistych względów nie jest to możliwe. Na-
tomiast w zasadzie wszyscy mogą stać się posiadaczami 
współczesnych monet kolekcjonerskich

KONSUMENCKIE PORADY
List do redakcji 16
Załączając kserokopię obligacji z 1946 r. na kwotę 1000 zł, 
zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie mi informa-
cji nt. wartości nominalnej tej obligacji na dzień dzisiejszy 
przy uwzględnieniu aktualnej siły nabywczej pieniądza 
i jej waloryzacji od roku 1946 – napisał do nas nasz Czy-
telnik z Torunia.

PRAWO
Negocjacje 18

W branży księgarskiej czy wydawniczej każdy negocjuje 
z każdym. Autor z wydawcą, wydawca z autorem, drukarz 
z dostawcą papieru, wydawca z hurtownikiem, księgarz 
z wydawcą, hurtownik z księgarzem.

O monitorowaniu poczty pracowników  
prawie wszystko 20

Pracownik korzystający ze służbowego adresu e-mail do 
prowadzenia prywatnej korespondencji może narazić się 
na wynikające stąd konsekwencje. Czy przełożony może 
skontrolować zawartość poczty elektronicznej podwład-
nych, kiedy i w jaki sposób?

PUNKT WIDZENIA
Traktat o zawracaniu głowy 22
Ktoś, kto ciągle zawraca nam głowę, powinien to prze-
czytać. Bo zawracanie głowy przestało być tylko uciążliwe 
i stało się poważnym problemem biznesowym. Prawdę 
mówiąc, stało się bezcenne.
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