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Jakub Jakubowski - dziennikarz, w latach 2009-2019
redaktor naczelny i wydawca miesięcznika „Prestiż
- magazyn trójmiejski”, uznanego przez magazyn
„Press” za najlepsze regionalne czasopismo w Polsce. Pracował również dla Radia Gdańsk, portalu
trójmiasto.pl, był redaktorem naczelnym magazynu
„Wiecznie Młodzi”, publikował w „Dzienniku Bałtyckim”, „Przeglądzie Sportowym”, „Playboyu” i wielu
innych. Aktualnie współpracownik Prestiżu szczecińskiego i portalu gazeta.pl, zajmuje się także produkcją telewizyjną i filmową. Przez 12 lat wykładał
dziennikarstwo prasowe i dziennikarstwo telewizyjne w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej. Fan
zaangażowanego dziennikarstwa, dobrego reportażu
i ciekawego wywiadu. Miłośnik żeglarstwa, roweru,
muzyki, po godzinach DJ w legendarnym klubie Spatif
w Sopocie.
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Prowadzenie biznesu w dobie pandemii przypomina stąpanie
po polu minowym. Niepewność jutra, poczucie odpowiedzialności za firmę i ludzi w niej pracujących, emocjonalna więź
z budowanym przez lata biznesem – wszystko to sprawia, że
dźwigamy na barkach ogromny ciężar. Przedsiębiorcy w genach
mają jednak zakorzenioną nieustępliwość a problemy, choć często przytłaczające, traktują jak wyzwania i póki jest szansa, to
walczą – niektórzy o przetrwanie, inni o silniejszą pozycję na
rynku, jeszcze inni w pandemii upatrują szansy na rozwinięcie
skrzydeł. Bo to nieprawda, że covidowa rzeczywistość zabija
wszystkich. Jak zawsze, przetrwa i rozwinie się ten, kto najszybciej i najlepiej przystosuje się do tego, co będzie jutro. I właśnie
przyszłości w biznesie i inwestycjach poświęciliśmy najwięcej
słów w drugim wydaniu specjalnym magazynu Prestiż – Biznes
i Inwestycje.

generacji oparty o blockchain i inne nowoczesne technologie.
Jaki mają pomysł na bank? Na czym ma polegać ta zmiana paradygmatu bankowości? Zachęcam do lektury. Projekt jest wizjonerski, ale to przecież wizjonerzy zmieniają ten świat na lepsze.

Jaka będzie przyszłość banków? Gołym okiem widać, że tradycyjny model bankowości, którego rentowność obliczana jest
wolumenem prowizji od udzielanych kredytów, różnego rodzaju marż i opłat za produkty i usługi finansowe, odchodzi do
lamusa. Gdy mówimy o nowych technologiach w bankowości,
najczęściej myślimy o aplikacji, złożeniu wniosku kredytowego
przez internet, płatnościach zbliżeniowych, czy też ekspresowych przelewach.

Nie brakuje także tematów lokalnych. O tym jak szczeciński biznes radzi sobie z pandemią, mówią m.in. lokalni przedsiębiorcy,
Hanna Mojsiuk i Zbigniew Skarul. Pod lupę wzięliśmy również
temat inwestowania, wszak pieniądz nieinwestowany traci na
wartości. Oczywiście, nieudana inwestycja może spowodować
jeszcze większe straty, ale na naszych łamach promujemy odpowiedzialne i rozsądne inwestowanie. Fundusze inwestycyjne, obligacje, złoto, diamenty, sztuka, grunty i nieruchomości
komercyjne – wszystko może przynieść zysk i zabezpieczenie
kapitału, pod warunkiem, że o inwestycji myślimy długofalowo,
akceptujemy ryzyko i zachowujemy zimną krew w momencie
kryzysu – to inwestycyjny elementarz, a po więcej przydatnych
rad zapraszam na łamy Prestiżu, gdzie czekają na Państwa znakomici eksperci dzielący się rzetelnie wiedzą i doświadczeniem.

Ale tak naprawdę, to – mówiąc kolokwialnie – mały pikuś. Przyszłość to cyfryzacja wszelkiego rodzaju wartości materialnych
i niematerialnych, a prowadzenie całego biznesu i dostęp do
wielu usług towarzyszących biznesowi odbywać się będzie z poziomu aplikacji w smartfonie. Transakcje odbywać się będą wirtualnie, w czasie rzeczywistym, a ich bezpieczeństwo gwarantowane będzie technologią blockchain. Zmieni się paradygmat
bankowości, z ulic zaczną znikać wystawne oddziały, a na rynku
zostaną Ci, którzy najszybciej zrozumieją zachodzące zmiany
i na nie zareagują. Pojawią się też innowatorzy, fintechy, które
lepiej rozumieją zmieniający się świat niż tradycyjne banki. Takim fintechem jest Horum, a jego twórcy otwarcie mówią, że
budują pierwszy postcovidowy, międzynarodowy bank nowej

Zmienia się nie tylko bankowość, ale też rynek pracy. Praca zdalna to tylko jedno ze zjawisk wywołanych pandemią. Eksperci nie
mają jednak wątpliwości, że sztuczna inteligencja i inne technologie będą nieuchronnie czynnikami napędzającymi przyszłość
pracy. Zarządzanie kapitałem ludzkim i równocześnie robotami
lub parkiem maszyn, chipowanie pracowników, stabilność zatrudnienia przestanie być priorytetem, bo do głosu dojdzie tzw.
gig economy, czyli praca nad kilkoma projektami równolegle dla
kilku różnych klientów - ciekawe, inspirujące i trochę niepokojące
prognozy, o których oczywiście przeczytacie wewnątrz numeru.

Wszystkiego dobrego z okazji Świąt Bożego Narodzenia i bądźmy dobrej wiary, że nadchodzący rok okaże się końcem pandemicznych problemów i nadejdzie nowa, lepsza rzeczywistość,
także ta biznesowa.

Jakub Jakubowski
Redaktor Prowadzący

F l ash
Długi Polaków rosną przez pandemię
W ciągu drugiego i trzeciego kwartału tego roku długi Polaków wzrosły o prawie 3,5 mln zł. Oznacza to, że do spłacenia pozostało aż 83,2 mld zł! Z jednej
strony Polacy zaciskają pasa i ograniczają wydatki, a z drugiej wciąż nie mogą
poradzić sobie ze spłatą zobowiązań, bo zaległości rosną.
BIG Info Monitor zbadał, jak Polacy podchodzą do kwestii wydatków w kryzysie, a jak
w czasie prosperity. Okazuje się, że gdy wszystko jest dobrze wydajemy pieniądze
lekką ręką. Natomiast, gdy przychodzą gorsze czasy, potrafimy utrzymać dyscyplinę. 63 proc. badanych deklaruje, że kupuje tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Liczba
niesolidnych dłużników spadła o 12 tys. osób! W małym stopniu wynika to oczywiście ze zwiększonej dyscypliny finansowej, ale głównie z wakacji kredytowych, które
wiosną oferowały banki. Z danych wynika, że osoby, które skorzystały z wakacji kredytowych mogły bardziej terminowo spłacać zobowiązania pozakredytowe. Wciąż
jednak większy problem jest ze spłacalnością kredytów. W drugim i trzecim kwartale
tego roku suma wartości nieuregulowanych kredytów wzrosła o 5,4 proc., natomiast
rachunków, kar czy alimentów o 4,3 proc. Przeciętny dłużnik ma do spłaty 31 928
zł kredytu (o 1819 zł więcej niż w marcu) i 19 649 zł zobowiązań około kredytowych
(o 590 zł więcej niż pół roku temu). Problem z długami częściej mają mężczyźni. Stanowią aż 63,1 proc. wszystkich notowanych w BIG Info Monitor.
źródło: Money.pl, BIG Info Monitor
ds/foto:pixabay

W pandemii topnieją oszczędności
Spadł odsetek Polaków deklarujących, że w przypadku utraty źródła
utrzymania posiadane oszczędności pozwolą im się utrzymać dłużej
niż jeden – trzy miesiące – wynika z siódmej edycji badania Corona
Mood, mierzącego dynamikę zachowań konsumenckich oraz monitorującego styl życia i nastroje polskich gospodarstw domowych w pandemii COVID-19.
12 proc. ankietowanych jest przekonanych, że za zaskórniaki przetrwa
przez więcej niż miesiąc. Jeszcze we wrześniu odsetek ten wynosił 17 proc.
Przez dłużej niż trzy miesiące jest zdolnych przeżyć z oszczędności natomiast 24 proc. osób – o 1 pkt proc. mniej niż na koniec trzeciego kwartału
i o 5 pkt proc. mniej niż w połowie roku. Jednocześnie zwiększyła się grupa Polaków, która nie ma już żadnych zapasów finansowych – od września
wzrosła z 19 proc. do 23 proc.

Biznes i Inwestycje

– To kolejny dowód na to, że pandemia zwiększa nierówności dochodowe.
Osoby z aktywami, takimi jak nieruchomości, obligacje czy akcje, tylko zyskują w obecnym czasie. Indeksy giełdowe na świecie biją rekordy, ceny
mieszkań rosną. Do tego pandemia w relatywnie niewielkim stopniu uderzyła w osoby z wysokimi dochodami. Z reguły to pracownicy o wysokich
kwalifikacjach, którzy pracę mogą wykonywać zdalnie. Na drugim biegunie
są pracownicy słabiej wykształceni, w przypadku których ryzyko utraty
pracy jest obecnie większe – tłumaczy Jakub Borowski, główny ekonomista
Credit Agricole Bank Polska.
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wana ciągłą niepewnością w gospodarce i na rynku pracy, sprawia, że 7 na
10 z nas stara się co miesiąc systematycznie odkładać pewną kwotę – taką
samą lub większą niż dotychczas – mówi Katarzyna Żakowska, partner biznesowy w GfK.

Choć posiadanie oszczędności deklaruje obecnie aż 78 proc. Polaków, to
w większości przypadków nie są to duże kwoty.

Jednak wizja oszczędzania wydaje się dość złudna w obecnej sytuacji. Dlatego duża część Polaków w obliczu gwałtownego pogorszenia sytuacji finansowej przewiduje, że będzie musiała sięgnąć po inne środki i strategie.
Ponad połowa Polaków deklaruje, że jak zwykle zacznie od zaciskania pasa.
Niewiele mniej osób – 45 proc., według badania GFK zamierza podjąć dodatkową pracę lub znaleźć dodatkowe źródło dochodu. Sięganie po oszczędności ze zlikwidowanej lokaty czy sprzedaży dóbr trwałych jest dopiero na
dalszej pozycji. W ten sposób chce ratować się co szósty Polak. Co szósty
ankietowany przez GfK myśli też o zaciągnięciu pożyczki u rodziny czy znajomych. To dowodzi, że w razie konieczności skorzystania z zewnętrznego
źródła finansowania Polacy nie chcą kierować swoich kroków do banków.
Tam pomocy finansowej chce szukać zaledwie co 14. Polak.

– Gdyby przeciętny Kowalski nagle stracił źródło utrzymania, płynność finansową utrzymałby zaledwie przez miesiąc. Taka perspektywa, potęgo-

źródło: Finanse. Gazeta Prawna, raport GfK
ds/foto:pixabay

F i na nsowy
Zaczęliśmy kupować zwierzaki
Polacy w pandemii nie chcą siedzieć w domach sami. Dlatego masowo ruszyli
do hodowli po psy i koty. Efekt? Wzrost cen o blisko 30 proc. i zwierzaki warte tyle, co mały samochód. 20 tys. zł za psa z hodowli to już nie wyjątek. Kot
bengalski? 14 tysięcy.
Zaskakujące dane w Głównym Urzędzie Statystycznym odkryli ekonomiści mBanku. Zwrócili oni uwagę, że 2020 rok to prawdziwy ewenement, jeśli chodzi o ceny
zwierząt domowych. Tylko przez ostatnie miesiące psy, koty i inne ulubione pupile
Polaków podrożały o blisko jedną trzecią, podczas gdy inflacja w poprzednich latach
nie przekraczała nawet 5 proc. Ale są też takie przypadki, gdy ceny skoczyły jeszcze mocniej. Na początku roku za np. labradory i buldogi francuskie z wiarygodnej
hodowli, trzeba było zapłacić na poziomie 2,5-3 tys. zł za szczeniaka. Dziś w tych
samych miejscach ceny przekraczają już 4 tys. zł, a niekiedy sięgają nawet 4,5 tys. zł.
To i tak „okazja”, bo za szczeniaki niektórych ras trzeba zapłacić tyle, co za kilkuletni samochód. Na popularnych serwisach aukcyjnych aż roi się od ofert np. szpiców
miniaturowych (tzw. pomeranianów) za 15 tysięcy złotych, owczarków niemieckich
długowłosych czy środkowoazjatyckich za 20 tysięcy. Buldog francuski to wydatek
rzędu nawet 10 tys. zł, podobnie jak akita czy buldog angielski.
źródło: Money.pl, GUS
ds/foto:pixabay

Gotówka wciąż potrzebna
Business Insider Polska zbadał jak wygląda obrót gotówkowy w kraju. Według danych Narodowego Banku Polskiego wartościowy udział gotówki
w płatnościach jest na poziomie niewiele niższym niż 50 proc. To oznacza,
że większa wartość transakcji odbywa się w obrocie bezgotówkowym niż
fizycznym pieniądzem. Mimo to, wielu z nas nie wyobraża sobie życia bez
gotówki. Czym najczęściej płacimy? Okazuje się, że na koniec października
2020 r. w wartościowej strukturze banknotów w obiegu dominował nominał
100 zł z udziałem 54 proc. Zdaniem NBP, to nominał, który zarówno pełni
funkcję transakcyjną, jak i przechowywania wartości. 35 proc. stanowiły
banknoty 200-złotowe, a 6 proc. banknoty o wartości nominalnej 500 zł.
W porównywaniu do końca 2019 roku zauważalna jest zmiana proporcji
udziałów tych banknotów. Wówczas pod względem wartości banknoty te
posiadały następujący udział w obiegu: 100 zł - 59 proc., 200 zł - 31 proc., 500
zł - 4 proc.
Zmian w płatnościach można zauważyć również w liczbie bankomatów.
Na koniec czerwca tego roku liczba bankomatów w Polsce wyniosła 22 166
i wzrosła w porównaniu do czwartego kwartału 2010 roku o 35 proc. Nie-

mniej jednak od drugiego kwartału 2017 roku obserwuje się trend spadkowy. Wtedy liczba ta wyniosła 23 528. Obecnie jest niższa o ok. 6 proc. Jednocześnie w drugim kwartale tego roku odnotowano 112 123 644 transakcji
wypłaty gotówki, co w porównaniu do liczby z czwartego kwartału 2010
roku oznacza spadek o 34 proc., a do drugiego kwartału 2017 roku - o 36
proc. Gotówkę wypłacamy rzadziej, na co wpływ mają prawdopodobnie
opłaty bankowe. Jednocześnie, im rzadziej podchodzimy do bankomatu,
tym wypłacamy większe kwoty. Według NBP w drugim kw. tego roku średnia wartość wypłaty z bankomatu wyniosła 675 zł, co oznacza, że w stosunku do drugiego kwartału 2017 roku wzrosła o 44 proc., a do czwartego
kwartału 2010 roku - o 75 proc.
Zdaniem ekspertów NBP choć więcej płacimy już bez pomocy fizycznych pieniędzy, to zupełne wyeliminowanie gotówki byłoby błędem. Bo istnienie gotówki nie pozwala na wykluczenie tej części społeczeństwa, która nadal nie
posiada konta w banku (prawie 10 proc.). Poza tym mimo coraz powszechniejszej akceptacji płatności kartami płatniczymi zdarzają się awarie systemów
informatycznych banków komercyjnych, które nie pozwalają na dokonanie
płatności kartami lub innymi instrumentami bezgotówkowymi w sklepie.

źródło: Onet.pl/biznes, NBP, Business Insider Polska
ds./foto:pixabay
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Stąd gotówkę w pewnej ograniczonej ilości trzymamy przezornościowo czy
to w portfelu, czy to w domu. Gotówka trzymana przez nas w rozsądnej ilości powoduje, że w czasach kryzysów, niepewności, czujemy się znacznie
pewniej. Znaczenie motywu przezornościowego w kreacji popytu na gotówkę było wyraźnie widoczne w okresie kryzysu finansowego w 2008 roku jak
i w okresie obecnej epidemii, podczas której dodatkowo wypłaciliśmy ok.
80 mld zł - twierdzi NBP.
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Robert Łasek, Prezes Zarządu Horum SA

Biznes i Inwestycje

Damian Augustyn, Członek Zarządu Horum SA
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Horum SA
Horum SA to instytucja finansowa nowej
generacji. W Horum dokonasz płatności, zrobisz
przekaz pieniężny, a także skorzystasz z szeregu
innowacyjnych produktów czy innych usług
finansowych z wiodących trendów świata finansów.
Rozumiemy jak ważne jest bezpieczeństwo środków
finansowych naszych Klientów, dlatego budując
platformę wykorzystamy technologię blockchain,
uzupełniając ją o najwyższe standardy bezpieczeństwa
występujące w sektorze bankowym. Poprzez
współpracę z partnerami biznesowymi z różnych
branż, Klient w ramach Horum, będzie miał dostęp
do usług takich jak np. usługi prawne, podatkowe,
księgowe, ubezpieczeniowe, media, itd., a wszystko to
z poziomu jednej aplikacji działającej 24/7/365.
Cały bank w Twojej kieszeni!
Tak jak kiedyś Internet zmienił na lepsze możliwość
komunikowania się globalnie, tak Horum stworzy
wokół siebie środowisko biznesowe wspierające
rozwój biznesu i networking. Zaawansowane systemy
wkomponowane w strukturę budowanego Banku
pozwolą na efektywną i bezpieczną interakcję
pomiędzy członkami społeczności. Umożliwiają także
prowadzenie działalności bez zbędnej papierologii
czy formalizmu oraz na wykonywanie szybkich
i efektywnych przelewów międzynarodowych.
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Czy Horum stanie się liderem
światowej bankowości?
Pierwszy oparty o technologię blockchain mobilny i postcovidowy bank
nowej generacji dla biznesu – tak definiuje się Horum, spółka która już
niedługo wystąpi o licencję bankową i zmieni paradygmat bankowości.
Na czym będzie polegać innowacyjność Horum Bank i czym będzie
się różnić od tradycyjnych banków opowiadają w rozmowie z Prestiż –
Biznes i Inwestycje, Robert Łasek, prezes zarządu i Damian Augustyn,
Członek Zarządu Horum SA.

Czym Horum Bank różnił się będzie od tradycyjnych banków?
Robert Łasek: Zaczęlibyśmy od tego, że nazywanie Horum jedynie
bankiem jest błędnym myśleniem. Bankowość tradycyjna opiera się
o kilka głównych fundamentów, takie jak standardowe produkty
bankowe oraz oparcie modelu biznesowego o przychody odsetkowe.
Tworząc Horum chcielibyśmy te paradygmaty zburzyć i stworzyć model bankowy od nowa. Tworzony przez nas projekt to alternatywny
model instytucji bankowej, opartej o trzy główne wyróżniki: wdrożenie najnowszych technologii, innowacyjne produkty, niedostępne
w tradycyjnej bankowości, oraz model biznesowy, odmienny od jakiegokolwiek tradycyjnego banku.

Biznes i Inwestycje

Horum Bank promowany jest jako pierwszy post-covidowy bank
na świecie. Post-covidowy, czyli jaki?
Damian Augustyn: Koronakryzys zmienił na zawsze sposób, w jaki
patrzymy na świat i biznes. Po pierwsze, ukazał jak ważna w dzisiejszym świecie jest możliwość efektywnego prowadzenia biznesu na
odległość. Możliwość zdalnego podpisywania umów i mobilna bankowość są rozwiązaniami, które wyprą tradycyjną bankowość.
Robert Łasek: Po drugie, kryzys spowodował istotne i długotrwałe
obniżenie stóp procentowych. Bez wątpienia, banki są niezbędne dla
rozwoju gospodarki, natomiast tradycyjny model biznesowy banków,
oparty o produkty depozytowe i kredytowe, odchodzi do lamusa.
Banki muszą znaleźć odpowiedź na pytanie jakie potrzeby mają klienci w nowych realiach, a Horum ma odpowiedź na to pytanie.

14

Jaka jest zatem odpowiedź?
Damian Augustyn: Biznes musi być elastyczny, a potrzeba zaspokojona bardzo szybko. Czas jest kluczowy, a technologia potrafi ten
czas zaoszczędzić. Klient potrzebuje natychmiastowego dostępu
różnych usług biznesowych, do kapitału, a transfer pieniądza musi
być nie tylko bezpieczny, ale też szybki. Na efektywność biznesu
wpływa też tzw. papierologia. Horum daje możliwość zawarcia ważnej umowy na odległość, a proces jej formalizowania będzie natychmiastowy. Świat jaki znamy się zmienia, to nie jest ewolucja, a wręcz
rewolucja, której Horum wychodzi naprzeciw.
Horum zrywa z paradygmatem tradycyjnej bankowości, niemniej
oczywiście pewne usługi i produkty znane z tradycyjnego banku
będą oferowane. Co konkretnie?
Robert Łasek: Horum będzie oferowało wszystkie usługi znane z tra-

dycyjnej bankowości. To co wyróżnia projekt, to dodatkowe produkty,
których tradycyjne banki nie posiadają, takie jak smart contracty i tokeny, innowacyjny, odporny na niskie stopy procentowe model biznesowy oraz szerokie zastosowanie blockchain, machine learning oraz
sztucznej inteligencji.
Dziury w systemach, ataki hakerskie, włamania na konta klientów, włamania do systemów bankowych, gigantyczne wycieki loginów i haseł to chleb powszedni w tradycyjnej bankowości. Czy
Horum to odpowiedź na te problemy?
Damian Augustyn: Zagadnienie bezpieczeństwa ma w Horum najwyższy priorytet, dlatego wykorzystujemy technologię blockchain,
która jest jedną z najbezpieczniejszych technologii. Dane są zawarte w rozproszonej sieci, przez co uniemożliwione jest zhackowanie
ich tradycyjnymi metodami, a wykorzystanie algorytmów sztucznej
inteligencji skutecznie obniża ryzyko fraudów. Przygotowujemy się
również do wdrożenia najnowszych technologii, w tym technologii
kwantowej do zarządzania i ochrony danych.
Czym jest technologia blockchain i jak ją można wykorzystać w finansach i bankowości?
Robert Łasek: Blockchain jest to swoisty zdecentralizowany i rozproszony rejestr transakcji w rozproszonej infrastrukturze sieciowej.
W prostych słowach, jest to nowa technologia pozwalająca na maksymalnie bezpieczny zapis danych. Transakcje zapisane w łańcuchu
bloków są nieodwracalne i nie da się ich złamać. Węzły blockchain

natychmiast odkrywają próbę nieautoryzowanej transakcji i nie
uwzględniają jej w łańcuchu. Blockchain wpłynie na procedury potwierdzania danych, wzajemnych rozliczeń, a obsługa transakcji będzie bezpieczna, szybka i efektywna.
Damian Augustyn: Trwają też prace nad wykorzystaniem łańcucha
bloków jako księgi rachunkowej w bankowości, w systemie uwierzytelniania dokumentów, jako podpisu cyfrowego w administracji państwowej i zapisu notarialnego. Wszystkie transakcje mogą odbywać
się poza systemem – pomiędzy stronami transakcji, bez udziału instytucji zaufania publicznego. Zgodnie z opracowaniem Accenture,
jednego z największych na świecie przedsiębiorstw outsourcingowych i konsultingowych w dziedzinie zarządzania i technologii, dzięki
implikacji technologii blockchain w banku, można uzyskać redukcję
kosztów między 30% a nawet 70% w niektórych obszarach, w stosunku do tradycyjnych banków.
Na czym Horum Bank będzie zarabiał?
Robert Łasek: Innowacyjność Projektu Horum Bank polega na tym,
że jako pierwszy Bank na świecie opieramy swój model biznesowy
głównie o przychody pozaodsetkowe. Horum działać będzie w oparciu o Model Federacyjny i oferować będzie nowoczesne produkty
bankowe oraz subskrypcje usług biznesowych, które od abonamentu odróżnia brak konsekwencji formalnoprawnych po zaprzestaniu
w dowolnej chwili korzystania z usługi banku.
Zanim porozmawiamy o tych nowoczesnych produktach bankowych, wyjaśnijmy czytelnikom na czym polega Model Federacyjny?
Damian Augustyn: Model Federacyjny polega na stworzeniu ekosystemu usług biznesowych partnerów Horum w jednym miejscu,
w ramach stałego abonamentu Horum. Tych usług będzie sporo, chcemy dać klientom szeroki zakres możliwości, bo przecież każdy biznes ma inne potrzeby, zaczynając od księgowości i usług prawnych,
a kończąc na takich produktach, jak karty paliwowe oraz organizacja podróży służbowych. Dzięki temu tworzony jest marketplace dla
usług biznesowych. Takie rozwiązania już teraz upowszechniają się
w ofercie usług B2C, czego przykładem jest Marketplace Facebooka,
natomiast nie są jeszcze upowszechnione na rynku B2B.
Jakiego rodzaju usługi biznesowe będą dostępne w modelu federacyjnym Horum i jak zamierzacie przedsiębiorcom ułatwić korzystanie z tych usług?
Robert Łasek: Model Federacyjny zrzesza partnerów Banku. W ramach Platformy Horum klient będzie miał dostęp do wszelkiego
rodzaju usług umożliwiających prowadzenie i zarządzanie swoim
biznesem oraz również w erze post-covidowej obsługi biznesu zdalnie. W Horum stworzyliśmy ideę i pojęcie Business Distancing, wokół którego dajemy naszym klientom możliwość zdalnej obsługi ich
biznesów. Mamy tu na myśli zawieranie, negocjowanie i podpisywanie umów biznesowych na platformie Horum z dowolnego miejsca
na świecie. Korzyścią dla klienta będzie optymalizacja kosztów,
ponieważ wszystkie usługi będą dostępne w jednym miejscu, w jednym abonamencie indywidualnie dostosowanym do potrzeb klienta.
Wdrożenie usługi „Business Distancing” rozpoczniemy jeszcze w fazie pre-bankingu na platformie Horum.

Biznes i Inwestycje

Przejdźmy zatem do nowoczesnych produktów bankowych, które
Horum będzie oferował klientom. Mowa o smart contractach i tokenach. Zacznijmy od tych ostatnich. Czym są tokeny?
Damian Augustyn: Tokeny są przeniesieniem do wartości cyfrowej
dowolnego aktywa. Przy czym tokena nie można mylić z kryptowalutami, pomiędzy tymi dwoma cyfrowymi aktywami występuje wiele
różnic. Tokenizacja to krok naprzód w kierunku upowszechnionego
już obrotu kryptowalutami, pozwalający na bezpośrednie nadanie
wartości cyfrowej każdej rzeczy, która ma wartość w moim biznesie.
W odróżnieniu od kryptowalut, tokeny będą funkcjonowały na rynku
regulowanym i w ciągu najbliższych kilku lat upowszechnią się o wiele
bardziej niż jakikolwiek inny pieniądz cyfrowy.
Robert Łasek: Nasza opinia na ten temat może nie mieć znaczenia,
ale opinia Jaya Claytona, przewodniczącego amerykańskiej Komisji
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Papierów Wartościowych i Giełd liczy się o wiele więcej i mówi to
samo: z czasem wszystko zostanie stokenizowane. Stokenizować
można dowolne aktywo – akcje, obligacje, papiery dłużne, wierzytelności, a nawet walutę. Tokeny mogą być środkiem płatniczym, udziałem w spółce, prawem do dywidendy, udziałem w nieruchomości, czy
też sposobem na pozyskanie kapitału na projekt biznesowy. Dzięki
emisji tokenów przez Horum, damy małym i średnim przedsiębiorcom
alternatywną do kredytów, tańszą formę finansowania.

Biznes i Inwestycje

Jak to w praktyce będzie działało?
Damian Augustyn: Bardzo prosto. Token będzie stanowił skrzyżowanie papieru wartościowego i kuponu lojalnościowego. Na tegorocznym Światowym Forum Ekonomicznym odbyła się dyskusja na temat
tego, jakie aktywa mogą być tokenizowane, z przykładami od akcji,
aż po posiadanie ułamka dzieła sztuki autorstwa Andy’ego Warhola. Te, które wzbudziły najwięcej dyskusji, to np. tokeny umożliwiające rolnikom pozyskanie finansowania poprzez sprzedaż przyszłych
plonów lub gwiazdom sportu sprzedaż prawa do swojego wizerunku.
Jesteśmy przekonani, że tokenizacja będzie stanowiła ogromną gałąź
rynku i Horum będąc pionierem jest w stanie zdobyć większą część
tego rynku.
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Jak przedsiębiorca mógłby wykorzystać tokenizację w swoim biznesie?
Damian Augustyn: Wyobraźmy sobie sytuację, w której mam dochodowy biznes i chcę stworzyć kolejną linię produkcyjną. Nie mam na to
pieniędzy, więc szukam inwestorów. W tym celu emituję token (gwarantem emisji jest instytucja bankowa), co stanowi świetną alternatywę fi-

nansowania działalności z innego źródła niż poprzez kredytowanie.
Robert Łasek: Na realnym przykładzie – jestem deweloperem i robię
przedsprzedaż mieszkań. Moimi klientami są zarówno klienci, którzy
kupują mieszkania dla siebie, jak i inwestorzy indywidualni. Nie każdy inwestor ma jednak wolne środki by „za jednym razem” zainwestować w mieszkanie o wartości np. 300.000 PLN. Jako deweloper mogę
w takim razie wyemitować tokeny bankowe, które będą reprezentowały wartość mieszkania. Tokenizacja może przekształcić to mieszkanie w 300 tysięcy tokenów (liczba jest całkowicie dowolna, mogliśmy
wydać 3 miliony tokenów), gdzie każdy token stanowi 0,001% udziału
w mieszkaniu. Możemy wtedy wydać token na platformie Horum, gdzie
klient mógłby w płynny sposób handlować tokenem. Kupując jeden
token, posiadasz 0,001% aktywów mieszkania. Jeśli kupisz 150 tysięcy
tokenów, posiadasz 50% aktywów. A jeśli miałbyś kupić wszystkie 300
tysięcy tokenów, posiadasz 100% aktywów.
Jakie to daje możliwości zarówno deweloperowi, jak i inwestorowi?
Damian Augustyn: Dzięki takiemu rozwiązaniu deweloper mógłby dotrzeć do grupy klientów obecnie niedostępnych – inwestorów
indywidualnych chcących inwestować w nieruchomości, ale nie posiadających odpowiednio zasobnego portfela. Co więcej, deweloper
mógłby na podanym przykładzie zarobić dwa razy. Budując nieruchomość komercyjną (galerię, hotel, condohotel, biurowiec, etc.) tokeny
mogłyby, oprócz prawa do aktywów, dodatkowo dawać nabywcom
prawa do określonego zysku z zarządzania nieruchomością – tylko od
kreatywności dewelopera zależy, jak bardzo atrakcyjną ofertę dzięki
tym możliwościom stworzy. Ale emisja tokenów to nie tylko okazja
dla deweloperów. Wyobraźmy sobie, że prowadzę inwestycję związa-

ną z branżą energetyczną – tworzę i sprzedaję farmy fotowoltaiczne.
Emitując token, sprzedawałbym klientom nie tylko możliwość skorzystania z udziału w zyskach z farmy, ale mógłbym dać dodatkowe benefity – takie jak np. rabaty na realizację instalacji fotowoltaicznych lub
rabaty na energię. Podsumowując – tokenizacja to alternatywna forma
finansowania i okazja do stworzenia ofert alokacji kapitału, niedostępnych nigdy wcześniej.
Czym są smart contracty?
Damian Augustyn: Smart contract to – jak sama nazwa wskazuje –
inteligentna umowa. Definicję tego, czym jest inteligentny kontrakt
podzielę na dwa komponenty. Pierwszy – inteligentny kontrakt jest
reprezentacją w blockchain tradycyjnej umowy wraz z kontrahentami, prawami, obowiązkami i wynagrodzeniem przekazywanym między
tymi kontrahentami. Drugi – inteligentne umowy pozwolą na wykonanie części lub całości praw i obowiązków umownych przy mniejszym
nadzorze i zarządzaniu ludzkim. Oznacza to, że zostaną zautomatyzowane zadania związane z realizacją umowy, które obecnie wymagają
nadzoru ludzkiego i są kosztowne. Warunki umowy zapisywane są bezpośrednio w podstawowym kodzie łańcucha bloków, co zwiększa integralność tych warunków. Każda ze stron smart kontraktu po jego wejściu w życie może być pewna, że jeśli warunki nie zostaną spełnione, to
zapisy umowy nie zostaną spełnione i transakcja nie dojdzie do skutku.
Jak to działa w praktyce?
Robert Łasek: Dziś, zawierając umowę musimy iść do prawnika lub
notariusza, musimy to spotkanie zaplanować z wyprzedzeniem i za
nie zapłacić. Otrzymanie finalnego dokumentu wymaga od nas czasu
i pieniędzy. W sytuacji pandemii Covid-19 jest to nie tylko utrudnione,
ale i ryzykowne. Dzięki smart contractom dostarczanym przez Horum
zarówno utworzenie umowy, negocjacje jej warunków z kontrahentem,
jak i jej podpisanie możemy zrobić zdalnie. Tradycyjna umowa zostaje
tłumaczona na umowę opartą na kodzie i jest wykonana na platformie
cyfrowej. Platforma Horum będzie automatycznie weryfikować dostarczone dokumenty, sporządzać treść umowy, przesyłać ją do podpisu
kontrahentowi. Zdecentralizowany system przechowywać będzie każdą wprowadzoną zmianę w treści dokumentu, co zagwarantuje bezpieczeństwo, transparentność i niezmienność. Inteligentne kontrakty
oraz zastosowanie technologii blockchain przez Horum zapewnią naszym klientom wydajność, zysk i bezpieczeństwo umów.
Czy w Polsce lub na świecie działa już podobna instytucja do Horum Bank?
Damian Augustyn: Technologie, o których mowa są już implementowane w wielu instytucjach. To nie tylko niszowi producenci, ale też
wielkie potęgi, takie jak JP Morgan, który wprowadza własną walutę
cyfrową, a nawet instytucje państwowe, które implementują technologie blockchain, tak jak zrobił to ostatnio Bank Centralny Singapuru,
pozwalając na handel giełdowy stokenizowanymi papierami wartościowymi. Problemem w przypadku innych instytucji są przestarzałe
systemy. To co wyróżnia natomiast projekt Horum Bank to fakt, że nie
ma obecnie na świecie banku, który w równie zaawansowany sposób
wdraża technologię blockchain oraz sztucznej inteligencji do swoich
rozwiązań. Dzięki temu przewaga technologiczna jest kluczowym
czynnikiem sukcesu projektu. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu Horum ma szansę osiągnąć światowy sukces.

Dziękujemy za pomoc w realizacji sesji

Kto tworzy Horum Bank?
Robert Łasek: Horum Bank jest tworzony przez zespół ekspertów
z branży finansowej, bankowej oraz technologicznej, którzy tworzą
trzon Projektu. Na czele projektu stoję ja, Robert Łasek, doświadczony menadżer ze ścieżką kariery w branży finansowej. Byłem m.in.
dyrektorem ds. strategii i rozwoju w domu maklerskim TeleTrade oraz
dyrektorem zarządzającym funduszu Wolfs Private Equity. Jestem też
członkiem Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Zespół ekspercki to osoby ze
świata bankowości i technologii – m.in. Jacek Obłękowski, wieloletni
wiceprezes PKO BP, Marzena Sokołowska, która z sukcesami przez
wiele lat tworzyła w Asseco systemy bankowe dla większości Polskich
banków, Aleksandra Popiereczna odpowiadająca za biznes i produkty,
a także światowej klasy ekspert w dziedzinie blockchain, prof. Krzysztof Piech, który wspomaga projekt od strony merytorycznej. Projekt to
także jego partnerzy, uznani liderzy branży technologicznej i finansowej. Należałoby tu wymienić chociażby dostawców technologicznych,
na czele z IBM – najlepszym i najbezpieczniejszym dostawcą technologii blockchain dla bankowości.
rozmawiał: Jakub Jakubowski
foto: Dagna Drążkowska-Majchrowicz
MUA: Agnieszka Ogrodniczak
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Jak mocno jest rozwinięta technologia blockchain, smart contracty i tokenizacja na świecie? Czy świat finansów wykorzystuje te
technologie?
Robert Łasek: Technologia blockchain początkowo wykorzystywana
była przez niewielką garstkę pasjonatów, by wraz z upowszechnieniem
kryptowalut wejść na stałe do świata finansów. Obecnie znajduje coraz większe zastosowanie na całym świecie, w takich branżach jak bankowość, logistyka i medycyna. Jest sporo przykładów udanych wdrożeń technologii blockchain, np. tegoroczna emisja stokenizowanych
monet przez Bank Centralny Litwy, pozwolenie na handel papierami
wartościowymi przez Singapurski Bank Centralny oraz działania mające na celu obrót papierami wartościowymi w formie stokenizowanej na
Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Damian Augustyn: Jak podaje Gartner, niezależne, amerykańskie
przedsiębiorstwo analityczno-badawcze specjalizujące się w zagadnieniach strategicznego wykorzystania technologii oraz zarządzania
technologiami, znakomita większość zastosowań blockchain w biznesie i bankowości, jest jeszcze przed nami i zmaterializuje się w najbliższych pięciu latach.
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Robert Łasek, Prezes Zarządu Horum SA

Biznes i Inwestycje

Zostać akcjonariuszem
Horum SA
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Jeśli ktoś 5 lat temu kupił 1% akcji Revoluta, dzisiaj jest multimilionerem.
Fintech założony przez dwóch młodych przedsiębiorców w ciągu pięciu lat stał
się innowacyjnym, międzynarodowym bankiem wycenianym dziś na prawie
6 miliardów dolarów. Podobną drogą kroczy Horum, polski projekt, który ma
zrewolucjonizować bankowość i wyjść z innowacyjną ofertą do sektora małych
i średnich przedsiębiorstw w całej Europie. Co ważne, na obecnym etapie Horum
umożliwia zakup udziałów w spółce wybranym inwestorom indywidualnym –
mówi Robert Łasek, Prezes Zarządu Horum SA.

łamujemy ten schemat i w pierwszej kolejności zapraszamy inwestorów indywidualnych
i przedsiębiorców do współpracy, aby wspólnie
tworzyć nowy Bank i ekosystem usług. Wierzymy w ogromną siłę społeczności biznesowej,
jak również to, że niejeden z nas w przeszłości
chciał być współwłaścicielem banku. Po zakończeniu drugiego etapu, pozostała oferta zostanie skierowana i objęta przez fundusz inwestycyjny i uruchomiony zostanie bank.

Rynek MSP, który zamierzacie zagospodarować jest ogromny. Jak oceniacie jego potencjał w Polsce i za granicą i jakie macie założenia determinujące uzyskanie zakładanych
prognoz finansowych?
Rynek MSP stanowi ogromną, niezagospodarowaną przestrzeń na rynku nie tylko polskim,
ale europejskim. Obecnie nie ma podmiotu bankowego, który w sposób efektywny pomagałby
małym oraz średnim firmom w rozwoju ich biznesu. Nasze założenia biznesowe mówią o pozyskaniu 5% zakładanego rynku w okresie 5 lat,
co pozwoli nam – zgodnie z naszym modelem
– na uzyskanie zysku na poziomie 58 mln EUR.

Zakładacie, że po 5 latach Horum osiągnie
zysk netto na poziomie 58 mln euro. Cyfry robią wrażenie, potencjalna stopa zwrotu kusi.
Oczywiście, nie ma na rynku inwestycji bez
ryzyka. Proszę powiedzieć, gdzie należy upatrywać ryzyka w inwestycji w Horum Bank
i jak te ryzyka staracie się minimalizować?
Jak słusznie zostało zauważone, stopa zwrotu
z inwestycji dyskontuje potencjalne ryzyko.
Z punktu widzenia inwestora indywidualnego najistotniejszym czynnikiem powinien być
fakt, że nieczęsto zdarza się okazja, by być
współwłaścicielem projektu paneuropejskiego banku. Oczywiście, odpowiednio zdefiniowaliśmy ryzyka i skutecznie nimi zarządzamy,
czego dowodem jest efektywne prowadzenie projektu i kolejne podwyższenia kapitału
w czasach pandemii, gdy tak wiele projektów
borykało się z problemami finansowymi. Przez
ostatnie dwa lata udowodniliśmy naszym
obecnym inwestorom, że mądrze zarządzamy
i alokujemy nasze inwestycje, czego najlepszym chyba dowodem jest fakt, że wszyscy oni
są zadowoleni z dokonanego wyboru.

Jak zamierzacie pozyskać klientów i partnerów
biznesowych na rynkach międzynarodowych?
Nasza strategia akwizycji klienta jest oparta o siedem dobrze przemyślanych kanałów
dotarcia. Łączymy w sobie zarówno dobrze
sprawdzone strategie, takie jak hook producty, dzięki którym klient w łatwy sposób może
zacząć korzystać z naszych usług, jak i nowoczesne podejście – chociażby poprzez emisję
własnych tokenów komercyjnych. Oczywiście
nie możemy przekazać na tym etapie naszych
najbardziej innowacyjnych pomysłów, ale wystarczy rzec, że podobne rozwiązania sprawdziły się już u najlepszych, najbardziej istotnych graczy na rynku europejskim i wierzymy,
że okażą się sukcesem również dla nas.
W jaki sposób jest finansowany Horum
Bank? Jak zamierzacie pozyskać pieniądze
na rozwój?
Projekt jest finansowany trójetapowo.
W pierwszej fazie rozwój projektu oparty był
o środki własne założycieli. W drugim, trwającym etapie, dajemy okazję inwestorom indywidualnym do inwestycji w Horum. Stary
model bankowości sprawiał, że bank kojarzył
się z ogromnym, nieprzyjaznym molochem,
niedostępnym i trudnym do współpracy. Prze-

Przyjmijmy, że mam wolne środki i szukam
możliwości inwestycyjnych? Czy mogę zostać akcjonariuszem Horum S.A.? Jeśli tak,
to jakie warunki muszę spełnić?
Potencjalny akcjonariusz Horum S.A. musi
spełnić odpowiednie warunki, potwierdzające
rzetelność inwestora. Horum S.A posiada jedynie ograniczoną pulę akcji dla inwestorów
indywidualnych, emitowanych w subskrypcji
prywatnej, dlatego w przypadku chęci bycia
naszym wspólnikiem i objęcia części akcjonariatu, wskazany byłby bezpośredni kontakt
z Zarządem spółki. Można tego dokonać poprzez formularz kontaktowy dostępny u dołu
strony www.horum.eu lub bezpośredni kontakt mailowy na office@horum.eu.

Proszę o przykłady fintechów, które przeszły podobną drogę do Horum, i które odniosły sukces na rynku?
Jest wiele przykładów tzw. Challenger Banków, które w ostatnich latach uzyskały
ogromny sukces dzięki wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań. Przykładem może być
Revolut i jego karta wielowalutowa. Revolut
jest obecnie wyceniany na 5,5mld USD. Inny
przykład to niemiecki, mobilny N26 Bank,
którego obecna wycena wynosi 3,5mld USD.
Ważnym jest wskazanie jednak, że wszystkie wymienione Challenger Banki działały
w obszarze klienta detalicznego, natomiast
rynek klienta MŚP jest jeszcze mocno niezagospodarowany, co stwarza ogromny potencjał dalszego wzrostu i sukcesu projektu
Horum Bank.
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Jak wygląda proces tworzenia Horum Banku
krok po kroku? Jakie etapy już przeszliście
i jakie kolejne etapy przed Wami?
Horum jest na etapie wdrożenia i pisania
oprogramowania bankowego, celem jak najszybszego uruchomienia pierwszych funkcjonalności. Uruchomienie banku jest przewidziane na trzy etapy: etap koncepcyjny, etap
pre-bankingu, który już się rozpoczął oraz etap
banku. Ponadto finalizujemy listę partnerów
technologicznych i finansowych z którymi uruchomimy część prebanking. Czeka nas ponad
20 integracji. Pierwsze już są za nami. Horum
Bank będzie bankiem paneuropejskim. Dlatego
rozmawiamy zarówno z partnerami z obszaru
Europy, jak i tymi, którzy dostarczają swoje
usługi poza rynkami europejskimi. Finalnym
krokiem drugiego etapu będzie uruchomienie aplikacji pre-bankingowej. Da to ogromne
bezpieczeństwo naszym inwestorom, gdyż
jeszcze przed uzyskaniem licencji bankowej
zaczniemy świadczyć pierwsze usługi. Natomiast po uzyskaniu licencji bankowej wejdziemy w etap Banku.

Jak przedstawione etapy mają się do zaawansowania prac projektowych?
Pierwszy etap, etap koncepcyjny, był to etap od
rozpoczęcia Projektu do momentu zakończenia
tworzenia architektury. Projekt jest już na wysokim stopniu zaawansowania rozwojowego.
Rozpoczęliśmy współpracę z zewnętrzną firmą badawczą Cogision+. Celem jest stworzenie profesjonalnej i wyróżniającej się na rynku
mapy doświadczeń użytkownika Platformy Horum. Nasza aplikacja ma być dla przedsiębiorcy
narzędziem do codziennego prowadzania firmy i ekspansji biznesu, to znaczy, narzędziem
zarówno prostym jak i efektywnym, wymagającym od użytkownika minimum wysiłku.
Kończymy etap analizy i projektowania usług
opartych o blockchain dla naszych pierwszych
modułów: faktoringu i obsługi faktur. Trwają
też już zaawansowane prace nad implementacją fundamentów Platformy Horum, na których
wkrótce ruszy część prebankingowa z pierwszymi usługami dla naszych klientów. Tak jak w budownictwie: dobrze przygotowany fundament
budynku to jeden z najważniejszych czynników
decydujących o sukcesie. To na tym fundamencie, czyli filarze podtrzymującym całą Platformę, w kolejnym etapie postawimy bank.

rozmawiał: Jakub Jakubowski
foto: Dagna Drążkowska-Majchrowicz
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Pandemia przyspiesza
digitalizację sektora bankowego

Biznes i Inwestycje

Ograniczenia związane z COVID-19 znacząco wpływają na sposób obsługi klientów przez
instytucje finansowe, ale prowokują też do wprowadzenia nowych cyfrowych funkcjonalności.
41 proc. banków w skali światowej zwiększyło limit płatności zbliżeniowych, a ponad jedna
trzecia wdrożyła w pełni cyfrowe procesy jak np. otwieranie rachunków.
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Z badania „Digital Banking Maturity 2020” przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte
wynika, że Polska jest na 4 miejscu na świecie
pod względem poziomu cyfryzacji w bankowości. Polskę wyprzedziły Turcja, Hiszpania i Belgia. Aż 5 z 13 rodzimych banków przebadanych
przez Deloitte okazało się być cyfrowymi liderami. Większość polskich placówek od dawna
stawia na digitalizację, zwiększając, w różnym
tempie, liczbę usług dostępnych w kanałach
cyfrowych.

takt z klientem. Wychodząc temu naprzeciw
ING Bank Śląski postawił na sposób najszybszy
w tej sytuacji i zapewniający najszerszy dostęp
do klientów – social media, które wcześniej służyły do komunikacji marketingowej.

Kontakt z klientem

– Ruch cyfrowy, płatności bezgotówkowe – to
wszystko wzrosło i na pewno zostanie na stałe.
Ostatnie miesiące pokazały nam, że musimy się
skoncentrować i przyspieszyć procesy cyfryzacji tak, żeby klient w każdej sprawie zdalnie,
w pełni cyfrowo i wygodnie mógł współpraco-

Przedstawiciele banków przyznają, że poza
oczywistymi ograniczeniami, pandemia niewiele zmieniła. Utrudniony z pewnością, przynajmniej w początkowej fazie pandemii, był kon-

Z kolei Santander Bank Polska organizował
także webinaria dla klientów, w tym dla przedsiębiorców. Dzięki takiemu podejściu kontakt
z klientami udało się utrzymać mimo bariery
fizycznej.

wać z bankiem i zawsze miał wybór, czy chce
daną sprawę załatwić w oddziale czy online –
mówi Andrzej Pyka, dyrektor transformacji bankowości detalicznej, Santander Bank Polska.
Odpowiadać na potrzeby klientów
W Polsce jak i na świecie banki, które są cyfrowymi liderami osiągają lepsze wyniki finansowe. Jak zauważył Marcin Giżycki, wiceprezes
zarządu ING Banku Śląskiego S.A., to klienci
są aktywni – dają znać o potrzebach, o tym jakie usługi czy produkty powinny być dostępne
elektronicznie. Kluczowe jest słuchanie tych potrzeb i szybkie zastosowanie rozwiązań bankowych. Dlatego jego zdaniem banki bardziej zdigitalizowane mają lepsze wyniki, ponieważ lepiej
odpowiadają na konkretne potrzeby klientów.

których potencjał nie został jeszcze w pełni
przez branżę wykorzystany. Chodzi o tzw. usługi pozabankowe, które nie odgrywają jeszcze
kluczowej roli w propozycji dla klientów, ale wyróżniają banki, które je świadczą na tle innych
i mogą mieć wpływ na zwiększenie ich atrakcyjności. Eksperci są zgodni co do tego, że widzą
ogromny potencjał w dystrybucji przez ich instytucje kapitału z programów rządowych, tj. 500+
czy tarcza antykryzysowa.
- Jako jeden z największych inwestorów w technologię banki mają znaczącą rolę. Myślę, że ciekawa jest tocząca się właśnie debata na temat
usług dodanych w sektorze bankowym, bo to
ona przyniesie odpowiedź, czy banki ograniczą
się do dotychczasowych aktywności, czy będą
grały większą rolę i rozszerzą swoją działalność.
Aby znaleźć odpowiedź, banki powinny uważnie
śledzić zachowania swoich klientów. Wzorem
mogą być azjatyckie instytucje finansowe, które
zaczęły grać istotną rolę w różnych sferach pozabankowych – mówi Michael Wodzicki, Partner
odpowiedzialny za obszar strategii, lider centrum
usług dla bankowości i ubezpieczeń, Deloitte.
Mniej kredytów i spadek zysków

W ostatnich latach można też zaobserwować
wzrost znaczenia roli kanału mobilnego. W Polsce 85 proc. kont jest otwieranych w kanale
mobilnym, a 46 proc. w kanale internetowym.
Na świecie to odpowiednio 58 proc. i 55 proc.
Zdaniem Deloitte bankowość mobilna to przyszłość, internet z czasem będzie miał funkcję
jedynie informacyjną.
– Przy zdalnym bankowaniu customer experience powinien być taki sam na każdym z urządzeń.
Dlatego w ING projektujemy nasze serwisy responsywnie i dopasowując do użyteczności
oraz funkcjonalności naszych klientów. Finalnie to klient decyduje, z jakiej formy kontaktu
z bankiem może i chce skorzystać. W naszym
przypadku bankowość mobilna ma jednak dużo
większy zasięg i dostępność niż bankowość przeglądarkowa – mówi Marcin Giżycki.
Z kolei Jacek Iljin, dyrektor zarządzający mBank
nie spodziewa się w przypadku banków omnikanałowych gwałtownej zmiany i inwestycji tylko
w jeden – mobilny kanał. Jak zauważa, praca
z domu staje się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem, a to oznacza zwrot w kierunku dużych ekranów i komputerów.

Wyniki badania Deloitte pokazują, że choć pod
względem rozwoju cyfrowych kanałów bankowości detalicznej Polska znajduje się w gronie
światowych liderów, to nadal istnieją obszary,

Sytuacja związana z COVID-19 miała duży wpływ
na segment kredytów, prowadząc do obniżenia
popytu na te usługi. W sierpniu 2020 r., zgodnie
z analizą Biura Informacji Kredytowej, banki
przyznały o 41,5 proc. mniej kart kredytowych,
udzieliły o 30,1 proc. mniej kredytów gotówkowych i o 21,5 proc. mniej kredytów mieszkaniowych. Wyjątek stanowiły kredyty ratalne, których udzielono o 9,7 proc. więcej niż rok temu
w sierpniu. Pewnym optymizmem może napawać również sytuacja w mieszkaniówce – rośnie
bowiem popyt na kredyty hipoteczne. Według
danych Biura Informacji Kredytowej we wrześniu
2020 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie 37,7 tys. klientów, w porównaniu do 35,8 tys.
rok wcześniej – jest to wzrost o 5,3 proc.
Opłaty do góry
Pandemia odcisnęła również swoje piętno na
poziomie opłat za usługi w sektorze bankowym.
Pozytywny jest fakt, że zgodnie z danymi Narodowego Banku Polskiego średnia opłata za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego za pierwsze półrocze 2020 r., wyniosła
5,91 zł i w stosunku do drugiego półrocza 2019
r. obniżyła się o 46 groszy. Zmianie nie uległy
ceny przelewów internetowych, ale już w górę

Z danych z raportu Związku Banków Polskich
Netbank wynika, że w II kwartale 2020 r. całkowita liczba aktywnych indywidualnych klientów bankowości internetowej po raz pierwszy
przekroczyła 19 milionów. Najwyższy przyrost
aktywności odnotowano w przypadku użytkowników bankowości mobilnej – liczba użytkowników w tym segmencie na koniec czerwca
wyniosła 12,933 mln i była wyższa o 556 tys.
(4,49 proc.) wobec końcówki I kwartału. Ponad
6,48 mln użytkowników z tego grona to klienci mobile only. Oznacza to, że ponad 50 proc.
użytkowników bankowości mobilnej stanowiły
osoby logujące się przynajmniej raz w miesiącu
do aplikacji, przy jednoczesnym braku logowania do bankowości za pomocą tradycyjnej przeglądarki internetowej. Sumarycznie, liczba aktywnych użytkowników korzystających z usług
bankowych w elektronicznych kanałach dostępu
(klienci bankowości internetowej oraz klienci
mobile only), sięgnęła w II kwartale 25,5 mln
osób, co przy całkowitej liczbie umów bankowości elektronicznej na poziomie 37,59 mln, daje już
67 proc. bieżącego wykorzystania potencjału
zdalnych kanałów dostępu do usług bankowych
– czyli najwyższy wskaźnik w dotychczasowym
monitoringu aktywnego wykorzystania elektronicznych kanałów dostępu do bankowości.
Komfort i wygoda
Badanie przeprowadzone przez Mastercard
wskazuje na istotne przyspieszenie popularności
płatności zbliżeniowych, preferowanych w covidowych czasach ze względu na większe bezpieczeństwo. Dodatkowo niewątpliwie wiąże się
to ze zmianą limitu płatności bez konieczności
podawania PIN wprowadzonej w sumie w 50 krajach na całym świecie. W I kwartale tego roku,
liczba transakcji zbliżeniowych na całym świecie
wzrosła o 40 proc. Jednocześnie, 64 proc. Europejczyków deklaruje, że płatności zbliżeniowe są
teraz najbardziej preferowaną formą płatności
w sklepach. Aż 82 proc. konsumentów w Europie
uważa tę formę płatności za bardziej higieniczną
i szybszą, a 79 proc. konsumentów w Europie korzysta z płatności bezgotówkowych.
Okres pandemii pokazał, że banki, wykorzystujące
własne metody potwierdzania tożsamości, stanowią ważne źródło dla kontaktów swoich klientów
z administracją. Dodatkowo na początku lipca rozpoczęła się integracja banków spółdzielczych z węzłem krajowym, dającym możliwość wygodnego
dostępu do portali publicznych i e-usług. Wygoda
polega tutaj na korzystaniu tylko z jednego, bankowego, hasła i loginu. W efekcie tych działań klienci
313 banków spółdzielczych (dane na 1 września)
mogą już nie tylko szybko założyć profil zaufany,
ale i korzystać z serwisów e-administracji. W sumie
planowane jest przyłączenie ponad 500 placówek,
co oznacza że z łatwiejszego dostępu do e-usług
skorzysta ponad 1,5 miliona osób.

opracował: Max Radke
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Usługi pozabankowe

Pandemia doprowadziła do spadku zysków
w sektorze bankowym oraz liczby udzielanych
kredytów. Z danych Komisji Nadzoru Finansowego przytoczonych w raporcie Związku Banku Polskich (Covid-19, banki i technologia – w jaki sposób
pandemia wpłynęła na sytuację w sektorze bankowym) wynika, że zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi w pierwszych siedmiu miesiącach 2020 roku wyniósł 4,38
mld zł i był niższy aż o 51,9 proc. porównując dane
rok do roku. Wpływ na to miały m.in. obniżki stóp
procentowych dokonywanych przez Radę Polityki Pieniężnej, które od 29 maja kształtują się na
historycznym minimum 0,1 proc.

poszły opłaty za przelewy zlecane w placówkach
i przez telefon. Średnia opłata za realizację polecenia przelewu składanego w placówce banku
wynosiła 8,46 zł, czyli była wyższa o 43 grosze niż
w poprzednim półroczu. Wzrost opłat dotyczył
również takich obszarów, jak wypłaty z bankomatów czy inne operacje realizowane w placówkach.
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5

zasad inwestowania w…
fundusze

Ogromna większość ludzi, która straciła na inwestycjach w fundusze to osoby,
które lokując pieniądze działały żywiołowo, lekceważąc podstawowe zasady.
Ci, którzy ich przestrzegają z reguły cieszą się zyskami. Zobacz 5 złotych zasad
inwestowania w fundusze.
1. Spójrz u kogo kupujesz

3. Powściągnij emocje

Inwestując oszczędności, warto upewnić
się, że produkt inwestycyjny jest odpowiednio dobrany do Twojego poziomu akceptacji ryzyka i horyzontu czasowego.
Trzeba koniecznie poświęcić czas na spotkanie z doświadczonym doradcą, za którym przemawiają wyniki osiągane przez
jego klientów. Bardzo istotnym kryterium
wyboru dystrybutora, powinna być jego
niezależność. Od tego bowiem zależy czy
sprzedawany fundusz będzie rzeczywiście
dobrany do oczekiwań klienta, czy będzie
wynikiem celów sprzedażowych wielkiej
korporacji. Dla nich bowiem ważny jest nie
tyle Twój zysk, co możliwość sprzedaży
produktów, które najkorzystniej wpływają
na wynik finansowy korporacji. Nim podejmiesz decyzję zastanów się, czy jej celem
ma być ochrona kapitału i zwrot w granicach inflacji, depozytu, obligacji skarbowych. A może jednak jesteś odważniejszy
i – akceptując wyższe ryzyko – zdecydujesz
się na akcje? Musisz pamiętać, że bezpieczeństwo każdej z klas aktywów jest pochodną otoczenia makroekonomicznego
i nie w każdych warunkach fundusz dłużny będzie bezpieczniejszy niż na przykład
akcyjny. Musisz też sobie odpowiedzieć na
pytanie, czy w pewnych okresach jesteś
w stanie pogodzić się ze stratą i gotowy
nieco dłużej poczekać na zysk. Koniecznie
bowiem musisz pamiętać, o zasadzie drugiej.

Inwestowanie immanentnie wiąże się
z emocjami i od nich często zależy nasz
końcowy wynik. Niewielu inwestorów decyduje się na ulokowanie środków i zapomnienie o nich na kilka lat. Jak pokazuje wiele
badań, najczęstszym zachowaniem jest
kupowanie, gdy inwestor dostrzega dobry
wynik i sprzedawania, gdy rynki zaczynają
spadać. Efekt najgorszy z możliwych – realizacja strat. Mądre inwestowanie to działanie odwrotne, czyli kierowanie się zasadą
„Kup tanio, sprzedaj drogo”. Spadek może
być, a nawet powinien być, okazją do kupna. Co prawda, zdarzają się długotrwałe
trendy, ale trzeba pamiętać, że nie trwają
one wiecznie.
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2. Horyzont inwestycyjny
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Im jest on dłuższy, tym większa szansa na
to, że nawet jeśli nasza inwestycja – jeżeli
nie będzie idealnie trafiona czasowo – to
jednak w następnych tygodniach lub miesiącach odrobi straty i pozwoli Ci zrealizować zysk. Dotyczy to zwłaszcza rynków
akcji, których cechą charakterystyczną
jest cykliczność. Pamiętaj też, że doświadczony inwestor wie, że spadki tworzą okazję do zakupów.

4. Dywersyfikacja
To, w naszej ocenie, złota zasada. Trzeba
„być obecnym” na kilku rynkach na raz, nie
pakować pieniędzy tylko w jeden fundusz,
w jeden rodzaj aktywów. Rzadko bowiem
zdarza się, aby raptowna przecena akcji nastąpiła na kilku rynkach, czyli na przykład
w Polsce, Francji, Stanach Zjednoczonych
i Japonii. Istnieje wiele rozwiązań dających
globalną ekspozycję i warto, zastanawiając
się jak inwestować w fundusze, z nich korzystać. Co więcej, zadbanie o taki portfel,
w którym znajdziemy kilka klas aktywów
spowoduje, że uda nam się wyjść obronną
ręką z wielu sytuacji. Bezpieczniej jest mieć
w portfelu nie tylko fundusze akcji, ale również fundusze pieniężne, a nawet surowcowe. Zbudowanie takiego portfela przestało
być w dzisiejszych czasach nierealne, nawet przy ograniczonych środkach.
5. Dobór funduszu
To trudne zadanie. Nie dajemy się zwieść
wynikom historycznym. To prawda, jest to
dobry prognostyk i potwierdza zdolność
zarządzającego funduszem do generowanie
wysokich stóp zwrotu, ale nie wolno tego

JĘDRZEJ JANIAK
– analityk firmy F-Trust związany
z rynkiem kapitałowym od 2004 roku.
Przygotowuje dla klientów m.in. comiesięczny Raport F-Trust, Szkołę Inwestycyjną F-Trust, Barometr Gospodarczy
oraz usługę nieodpłatnego doradztwa
inwestycyjnego w zakresie funduszy
inwestycyjnych.

traktować jako gwarancji przyszłego zysku.
Pamiętajmy jednocześnie, że nawet bardzo
zdolny zarządzający działający na złym rynku nie pozwoli nam zarobić. Z drugiej strony, kiepski zarządzający może nie w pełni
wykorzystać szanse płynące z rosnącego
rynku. Zanim zdecydujemy się na konkretny wybór, poznajmy dokładnie strategię
funduszu, styl zarządzania i – co niezwykle
istotne – wysokość opłat za jego zarządzanie. Warto rozważyć inwestycje w zagraniczne fundusze, które często są tańsze niż
krajowa konkurencja.
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zasad inwestowania w…
OBLIGACJE KORPORACYJNE

Samo inwestowanie w papiery dłużne firm nie jest zadaniem ani łatwym, ani
trudnym. Wymagana jest ta odrobina wysiłku, która sprawi, że decyzja o inwestycji
(lub jej braku) zostanie podjęta świadomie, z rozwagą, ale pięcioletnie studia
i nocne ślęczenie nad dokumentami nie będą potrzebne. Inwestuję na rynku
kapitałowym już od 20 lat, a w obligacje korporacyjne od ponad 6 lat i udaje mi się
osiągać dobre wyniki między innymi dzięki trzymaniu się poniższych zasad.
1. Upewnij się, że obligacje korporacyjne są dla Ciebie
Na jaki okres chcesz zainwestować? Fundusze obligacji korporacyjnych sugerują minimalny okres inwestycji na 2-3 lata i tego okresu trzymałbym się przy podejmowaniu decyzji
o samodzielnym inwestowaniu. Jaka jest Twoja tolerancja na ryzyko? Inwestując w obligacje korporacyjne, należy liczyć się z możliwością bankructwa firmy, która te obligacje
wyemitowała. W takim przypadku może dojść
do sytuacji, że nie odzyskasz nawet złotówki
z zainwestowanych środków. Musisz być na
takie ryzyko gotowy. Jakie masz dostępne
środki do inwestycji? W inwestowaniu dobrym zwyczajem jest podział swoich środków
między różne rodzaje inwestycji – tzw. zasada niewkładania wszystkich jaj do jednego
koszyka. To, w jaki sposób środki są dzielone,
zależne jest od danej osoby i jej tolerancji na
ryzyko. Biorąc pod uwagę zasadę podziału
środków między różne klasy aktywów oraz
możliwy zakup obligacji przynajmniej kilku
emitentów, wydaje się, że należy już posiadać
zgromadzony pewien kapitał, aby samodzielnie w sposób efektywny inwestować w obligacje korporacyjne.
2. Inwestuj w to, co rozumiesz

Brak ostrożności to częsty błąd początkującego – wchodzę na nowy rynek i kupuję obligacje
dające wysokie odsetki lub takie tanio wyceniane. Przecież to musi być okazja! Niestety, za jakiś czas przychodzi weryfikacja, tanie obligacje
stają się jeszcze tańsze, a wartość Twojej inwestycji się kurczy. Pamiętaj, lepiej odpuścić kilka
„okazji”, czekając na tę właściwą niż zacząć od
nietrafionej inwestycji. Gdybym dziś zaczynał
swoją przygodę z rynkiem obligacji, zacząłbym
od obligacji spółek o dużej wielkości, najlepiej
takich, których akcje notowane są na giełdzie.
Co do zasady giełda akcji szybciej reaguje na
problemy spółek niż rynek obligacji. Gdy widzisz,
że coś niedobrego dzieje się z kursem akcji danej
spółki, masz czas na podjęcie decyzji.
Wybierałbym też emisje obligacji o dużej łącznej
wartości (np. powyżej 10 mln zł), bo z reguły właśnie takie trafiają do funduszy inwestycyjnych,
czyli podlegają profesjonalnej analizie. Stopniowo wraz ze wzrostem wiedzy i doświadczenia
rozszerzałbym inwestycje na spółki płacące
wyższe odsetki.
4. Dywersyfikuj
Ta zasada sprawdza się zawsze, nawet w przypadku lokat. Jeżeli ulokowałbyś 200.000 EUR
w SK Bank Wołomin, według stanu na dziś połowy kwoty byś nie odzyskał, bo BFG gwarantuje
zwrot środków do 100.000 EUR na jeden bank.
Taka sama sytuacja dotyczy obligacji – Twój
portfel łatwiej przełknie bankructwo jednego
emitenta, gdy w portfelu masz ich na przykład
dziesięciu.

Remigiusz Iwan
analityk finansowy, inwestor, ekspert
rynku obligacji. Autor bloga rynekobligacji.com, którego celem jest edukacja
inwestorów indywidualnych w zakresie świadomego inwestowania, a także
promowanie najlepszych praktyk rynkowych. Prowadzi też serwis portalanaliz.
pl, na którym publikuje niezależne analizy spółek giełdowych i pomaga w odpowiedzialnym inwestowaniu.

5. Korzystaj z wiedzy praktyków
W sieci znajdziesz serwisy poświęcone rynkowi
obligacji korporacyjnych. Z czystym sumieniem
mogę polecić dwie strony. Pierwsza to serwis
Obligacje.pl – chyba jedyny profesjonalny serwis
koncentrujący się wyłącznie na rynku obligacji.
Prezentuje aktualne informacje, a także analizy
wyników emitentów obligacji. Jest to prawdziwe
kompendium wiedzy o obligacjach korporacyj-

nych. Nieskromnie polecę też swój blog o obligacjach korporacyjnych www.rynekobligacji.com
Dlaczego? Inwestuję własne pieniądze na rynku
Catalyst, efektem inwestycji dzielę się na blogu
w comiesięcznych wpisach. Oznacza to tyle, że
na rynek obligacji patrzę oczami inwestora, chcę
zarabiać trochę więcej niż na lokacie i przede
wszystkim unikać niewypłacalności emitentów.

Biznes i Inwestycje

Już 20 lat mam do czynienia z rynkami akcji
i obligacji. Przez ten czas poznałem i testowałem wiele pomysłów i zasad inwestycyjnych. Mogę śmiało stwierdzić, że jest pewna grupa zasad, których warto się trzymać.
Po pierwsze, warto wspomnieć o absolutnym
guru inwestowania w akcje spółek – Warrenie Buffecie, który dorobił się ogromnego
majątku na inwestowaniu, stosując proste
zasady. Jedną z nich jest: kupuj akcje spółek,
które mają prosty i zrozumiały biznes. Zasadę można z powodzeniem odnieść do rynku
obligacji, zanim kupisz obligacje jakiejś
spółki, poznaj ją bliżej, czym się dzisiaj
zajmuje, na czym teraz zarabia pieniądze,
a odsiej spółki roztaczające wspaniałe wizje
przyszłości.

3. Bądź ostrożny
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zasad inwestowania w…
złoto

Złoto od wieków stanowi jeden z najchętniej wybieranych
sposobów lokowania pieniędzy, gdyż umożliwia obronę ich
wartościwczasie.Jestnajczęściejwybieranymprzezinwestorów
metalem szlachetnym. Inwestorzy zwracają się ku niemu, gdy
na rynkach panuje panika, gdyż jest uznawane za bezpieczną
przystań. Za sprawą swojej rzadkości i utrzymującego się
popytu, kruszec ten pozwala jednak obronić wartość pieniądza
również w spokojniejszych czasach.
1. Postaw na złoto fizyczne, a nie
tzw. papierowe
Nie kupuj „certyfikatów na złoto”. Inwestycje
w złoto stanowią zabezpieczenie środków finansowych przed dewaluacją pieniądza czy
inflacją, która czasem potrafi przerodzić
się w hiperinflacje. Pamiętaj, że lokowanie
środków w złoto to nie spekulacja, a zabezpieczenie na przyszłość. Są okresy, gdy złoto
tanieje. Jednak w długim terminie zyskuje na
wartości w porównaniu z tradycyjnymi walutami. Dlatego trudno na nim stracić. Dlaczego tak ważne jest inwestowanie w złoto
fizyczne? Wszystko za sprawą tego, że papierowego złota jest w obrocie znacznie więcej
niż fizycznie wydobytego. W efekcie spora
część funduszy nie posiada pokrycia w fizycznym złocie w ogóle lub posiada je w niewielkim stopniu. A to oznacza, że nie ma się
gwarancji, że w razie potrzeby otrzyma się
kruszec, w który się zainwestowało. Całkowite bezpieczeństwo pod tym względem oferuje wyłącznie złoto fizyczne.

Biznes i Inwestycje

2. Kupujesz złoto w sztabkach? Pamiętaj!
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Najbardziej popularną wagą jest uncja trojańska (ok. 31,1 g). To właśnie dla tej wagi podawane są notowania złota, co stanowi najwygodniejszy przelicznik ceny dla klienta. Warto
pamiętać, że cena za gram uzależniona jest
od gramatury kruszcu. Cena w przeliczeniu
na gram złota rośnie wraz ze spadkiem wagi.
Inwestując w mniejsze sztabki, zyskuje się jednak większą elastyczność w razie późniejszej
odsprzedaży kruszcu. Jeżeli decydujesz się
na zakup sztabek, to zwróć uwagę, żeby były
zapakowane w oryginalne i nienaruszone opakowania. Są one bowiem jednocześnie certyfikatami potwierdzającymi ich oryginalność.
Najczęściej występującymi opakowaniami są
opakowania typu Certi Pack lub Certi Card.
Ważne jest, żeby na sztabce znajdował się nu-

mer seryjny identyczny z numerem na certyfikacie. Nigdy nie otwieraj opakowania, żeby
obejrzeć sztabkę. Jej wartość przy odsprzedaży może być wówczas minimalnie niższa, gdyż
konieczna będzie jej certyfikacja.
3. Jeśli zdecydujesz się na inwestowanie w monety to wybieraj najbardziej popularne monety bulionowe.
W ofercie czołowych producentów złota
znajdziesz szeroką gamę monet. Warto jednak wybrać te, które są najbardziej rozpoznawalne i których cena nie odbiega znacząco od notowań giełdowych. Do najbardziej
popularnych monet można zaliczyć monetę
Krugerrand, Kanadyjski Liść Klonu, monetę
Kangur Australijski, Wiedeńscy Filharmonicy
oraz monetę Amerykański Orzeł. Mogą one
minimalnie różnić się wagą i barwą, w zależności od tego, czy mają domieszkę miedzi i/
lub srebra. Monety bulionowe mogą mieć
czasami niewielkie rysy lub skazy. Nie ma
to jednak wpływu na ich cenę, gdyż kluczowa jest wartość zawartego w nich czystego
kruszcu, czyli złota. Warto też rozważyć zakup monet produkowanych w mniejszych seriach. W przyszłości mogą one mieć większą
wartość numizmatyczną ze względu na ich
ograniczoną podaż.
4. Sztabki kupuj zawsze z akredytacją LBMA.
Dzięki gwarancji LBMA możesz sprzedać
złoto na całym świecie. To Londyńskie Stowarzyszenie Rynków Kruszcu określa wymagania w odniesieniu do jakości produktów.
Tylko sztabki spełniające te zasady otrzymują certyfikat LBMA. W razie ich zakupu
ma się zatem pewność, że otrzymuje się
produkt najlepszej jakości. Monety kupuj
zawsze z pewnego źródła, od autoryzowanego dystrybutora. Dzięki temu będziesz miał
gwarancję, że kupujesz oryginalne produkty.

Jan M. Fijor
dziennikarz, wydawca, publicysta ekonomiczny, inwestor i przedsiębiorca. Autor
popularnego bloga Milion Plus, milionerstwo.pl. Współzałożyciel i wykładowca
szkoły biznesu Asbiro. Członek Rady
Towarzystwa Ekonomistów Polskich,
założyciel i redaktor naczelny wydawnictwa Fijorr Publishing, mecenas Instytutu
Misesa.
5. Zakupów dokonuj u wiarygodnych dilerów.
Wybierając konkretnego dostawcę, zwróć
uwagę na kilka czynników. Po pierwsze,
sprawdź, czy posiada on licencję NBP, która
jest konieczna do obrotu metalami szlachetnymi. Wiarygodny sprzedawca powinien również mieć siedzibę, w której można dokonać
zakupu oraz zasięgnąć fachowej porady.
O wiarygodności sprzedawcy świadczy też
szeroka oferta dostępna od ręki w jego siedzibie lub za pośrednictwem strony internetowej. Ważne jest również to, żeby diler
oferował odkup produktów. Warto również
zwrócić uwagę na to, czy sprzedawca oferuje
produkty spełniające najwyższe standardy,
pochodzące z renomowanych mennic takich jak Argor-Heraeus, Valcambi, C. Hafner,
Perth Mint czy Rand Refinery.
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SZTUKĘ

Blisko 300 mln zł – tyle wyniósł obrót rynku aukcyjnego
w Polsce w 2019 roku. To rekordowa kwota i zarazem aż
o 17% wyższa niż rok wcześniej. Pobito również aukcyjny
rekord. Ponad 8 mln złotych zapłacono za instalację
„Caminando” Magdaleny Abakanowicz. To najdroższy
obiekt sprzedany kiedykolwiek na aukcji w Polsce. Segment
rynku sprzedaży dzieł sztuki zaczął kształtować się u nas
na przełomie 1988 i 1989 roku. W ciągu 30 lat dynamicznie
się rozwinął, a perspektywy na najbliższe lata jeszcze
nigdy nie były tak obiecujące. Poniżej przedstawiamy
5 zasad, którymi warto kierować się inwestując w sztukę.

1. Kupuj to, co Ci się podoba i interesuj się sztuką

chcesz ją poszerzyć, czy dopiero zaczynasz
ją tworzyć.

Inwestowanie w sztukę to wyjątkowa przygoda. Inwestycje w dzieła zaliczane są do
tych najpewniejszych, szczególnie w niespokojnych czasach. Ich niepowtarzalność
sprawia, że są lepszą lokatą niż inne nośniki
materialnej wartości. Na rynku sztuki cały
czas obserwować można trend wzrostowy.
Jednak oprócz wartości finansowej, dzieła
sztuki niosą za sobą ogromną wartość emocjonalną. Warto inwestować w prace, które
nam się przede wszystkim podobają.

4. Nie musisz od razu inwestować
ogromnych pieniędzy

2. Buduj swoją kolekcję
Dobrze przemyślana kolekcja warta jest
więcej, niż suma wartości obiektów, jakie
ją tworzą. Warto tworzyć swoją kolekcję
sztuki i warto robić to w sposób świadomy.
3. Korzystaj ze wsparcia ekspertów

5. Śledź rynek aukcyjny
Zaczynając przygodę z inwestowaniem
w sztukę warto wiedzieć, że 2019 był rokiem
rekordów na rodzimym rynku. Po raz pierwszy obroty na rynku aukcyjnym wyniosły 295
mln złotych. Zorganizowano również rekordową liczbę aukcji – 337. To ponad 30 więcej
niż rok wcześniej. Sprzedano na nich 16 842
obiektów, 1931 więcej niż w roku 2018. Odbyło się również 49 aukcji ze sprzedażą prac
powyżej miliona złotych. 81,5% obrotów rynku w 2019 roku stanowiło malarstwo, blisko
10% rzeźba. To ona zanotowała, już drugi rok
z rzędu, najbardziej znaczący wzrost. To właśnie rzeźba, zbiór 20 kroczących figur Magdaleny Abakanowicz „Caminando”, została najdrożej sprzedanym dziełem sztuki w Polsce.
3,2% obrotów wygenerowały rysunek i grafika, 2,5% – rzemiosło artystyczne. Z kolei jeśli
chodzi o strukturę rynku według liczby transakcji, malarstwo stanowiło 60,7% wszystkich
sprzedaży, rysunek i grafika – 15.1%, rzeźba
– 3,4%. Pozycję lidera wciąż dzierży sztuka
współczesna, która wygenerowała blisko
połowę obrotów aukcyjnych. 46,5% to udział
w strukturze rynku sztuki dawnej 3,6% – sztuki młodej i aktualnej.
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Dokonując inwestycji w dzieło sztuki warto skorzystać z pomocy specjalistów w tej
dziedzinie. DESA Unicum oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie inwestowania w dzieła sztuki. Pomagamy zarówno
w zakresie kupna, jak i sprzedaży dzieł
sztuki, rzemiosła artystycznego, biżuterii,
samochodów, porcelany czy mebli. Wiemy
wszystko o trendach na rynku dzieł sztuki, zarówno jeśli chodzi o klasyczną ofertę
znanych nazwisk, jak również obiecujących
młodych artystów. Doradztwo inwestycyjne to usługa, która wprowadzi nową jakość
do Twojej kolekcji, niezależnie od tego czy

Idealną okazją dla osób zaczynających
przygodę z inwestowaniem w sztukę są na
przykład aukcje prac na papierze.

AGATA SZKUP
członek Zarządu i Dyrektor Departamentu Sprzedaży DESA Unicum, największego i najstarszego domu aukcyjnego w Polsce. DESA Unicum posiada
największą w Polsce kolekcję dzieł sztuki na sprzedaż, w tym prac malarskich,
rzeźb, grafik oraz fotografii. Prowadzi
szereg projektów wspierających wejście
na rynek nowych, obiecujących artystów, organizując Aukcje Młodej Sztuki.
Organizuje aukcje we wszystkich najważniejszych kategoriach z powodzeniem sprzedając blisko 5000 dzieł sztuki
każdego roku, co daje 152 mln zł obrotu
rocznie I stanowi ponad połowę udziału w krajowym rynku aukcyjnym. Od
prawie 30 lat DESA Unicum efektywnie
łączy kolekcjonerów i twórców, gwarantując im bezpieczeństwo oraz pełen
profesjonalizm.
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Obligacje skarbowe a korporacyjne
W ostatnich latach na celowniku inwestorów były przede wszystkim fundusze
akcyjne. Niewielka zmienność na rynku akcji powodowała, że inwestorzy czuli
się bezpieczni i spokojni. W tym roku zmienność powróciła, a niepewna sytuacja
na świecie powoduje, że coraz więcej osób zaczyna spoglądać na obligacje
skarbowe i fundusze inwestujące w te instrumenty finansowe.
Tego typu fundusze nazywane są często
„bezpiecznymi przystaniami”. Owszem, gdy
na rynku akcji trwa hossa, inwestor musi się
liczyć, że taki fundusz wypracuje niższą stopę
zwrotu niż fundusz akcyjny, inwestujący na
przykład w amerykańskie spółki technologiczne. Ale obecna rzeczywistość rynkowa nie jest
tak oczywista i jednoznaczna. A jeżeli ktoś
chce ograniczyć ryzyko, to może zawinąć do
„bezpiecznej przystani”.

Biznes i Inwestycje

Obligacje skarbowe
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Fundusze obligacyjne służą zminimalizowaniu ryzyka, ale dokonując wyboru swojej
„bezpiecznej przystani” trzeba pamiętać, że
w niektórych funduszach obligacyjnych klient
może być narażony między innymi na ryzyko
walutowe, kredytowe oraz ryzyko stopy procentowej. Te rafy łatwo jednak ominąć, dokonując – najlepiej we współpracy z rzetelnym
doradcą z któregoś z licznych w naszym kraju

towarzystw funduszy inwestycyjnych – odpowiedniego wyboru. Zastanawiając się nad
wyborem odpowiedniego dla siebie funduszu
obligacyjnego bezwzględnie trzeba zwrócić
uwagę na skład jego portfela.
Obligacje skarbowe to nic innego jak papier
dłużny, emitowany przez rząd danego kraju.
Rząd w ten sposób zaciąga pożyczkę od obywatela, zobowiązując się do jej spłaty w określonym terminie z określonymi odsetkami.
Środki pozyskane w ten sposób służą finansowaniu deficytu budżetowego. Z powodu gwaranta, jakim jest Państwo, obligacje skarbowe
wydają się bezpiecznym sposobem inwestowania, ale jak doskonale wiemy, inwestowanie
nie może być pozbawione ryzyka.
Obligacje korporacyjne
Obligacje korporacyjne to również papiery
dłużne, ale mają innego emitenta niż obliga-

cje skarbowe. Tutaj pożyczkobiorcą stają się
spółki, które szukają środków na nowe inwestycje i rozwój. W przypadku obligacji korporacyjnych pojawia się dodatkowe ryzyko, ale
też szansa na większy zysk. W przypadku bankructwa firmy, inwestorzy boleśnie odczują
stratę zainwestowanego kapitału.
W każdej kategorii możemy znaleźć obligacje
o wyższym lub niższym oprocentowaniu (rentowności). Oprocentowanie zależy od tego
jak rynek wycenia ryzyko związane z odkupieniem obligacji. Na przykład obligacje rządu
niemieckiego (tzw. bundy) są uważane za jedne z najbezpieczniejszych, zatem odsetki płacone przez Niemcy kształtują się na poziomie
0,5%. Z kolei rząd turecki w tym samym czasie
musi płacić aż 13% w skali roku!
Ryzyko niewypłacalności wśród państwa jest
stosunkowo niskie, ale przypadki bankructw
się zdarzają. W przypadku firm bankructwa są

Inwestowanie
w fundusz dłużny
– przykład
Pani Agnieszka słyszała, że gdy ekonomiści zapowiadają obniżki stóp procentowych, pojawia się dobry moment na
inwestycję w obligacje skarbowe. Dzięki nim można osiągnąć wzrost zainwestowanych środków przy mniejszym ryzyku niż podczas inwestowania w akcje
czy fundusze akcyjne.
Na spotkaniu z doradcą finansowym
dowiedziała się, że obok obligacji skarbowych, są jeszcze obligacje korporacyjne oraz że inwestowanie w obligacje
za pomocą funduszy jest wygodne ponieważ:
• obniża próg wejścia w inwestycję
w przypadku obligacji korporacyjnych
– niektóre fundusze pozwalają inwestować już od 100 złotych!;

dużo częstsze, zatem i oczekiwane wynagrodzenie (oprocentowanie) w zamian za pożyczone pieniądze jest wyższe. Jednak podobnie
jak w przypadku obligacji skarbowych – uznane marki o silnej pozycji finansowej są inaczej
wyceniane niż mniejsze firmy.
Wszystko zależy od składu portfela

Jak ognia, zwłaszcza po aferze GetBacku, powinniśmy natomiast unikać funduszy inwestujących w korporacje małych spółek, o niepewnej sytuacji rynkowej. Oczywiście, tego typu

Kiedy inwestować w fundusze
dłużne?
Z reguły najbezpieczniejszym funduszem obligacyjnym jest fundusz, który ma duże aktywa
i dobrze zdywersyfikowany portfel. To znaczy
fundusz, który alokował środki w wielu podmiotach, nie ograniczył się tylko do kilku lub
kilkunastu, a inwestycja w emisje nienotowane na rynku regulowanym stanowi znikomą
część portfela.

• obligacje do funduszy wybiera doświadczony zespół analityczny – dzięki
temu ogranicza ryzyko i zwiększa bezpieczeństwo inwestycji;
Inwestowanie w fundusze dłużne, które wybrała Agnieszka, obarczone jest
stosunkowo niskim ryzykiem inwestycyjnym, ale może przynieść też odpowiednio niższy zysk. Licząc na wyższe
stopy zwrotu, Agnieszka dobrała do
swojego portfela fundusze akcyjne aby
zdywersyfikować swoją inwestycję.
Aby ograniczyć ryzyko ustaliła strukturę portfela inwestycyjnego: 20% fundusze akcji, 80% fundusze dłużne.

Obligacje zyskują gdy stopy procentowe spadają i tracą, gdy te idą w górę. Skala zmiany
ceny jest tym większa, im dłuższy okres do
wykupu (tzw. duration) ma obligacja. Fundusze dłużne są dobrym rozwiązaniem w okresie
obniżania stóp procentowych, gdy PKB zwalnia, a inflacja przestaje rosnąć. Rolą zarządzającego funduszem dłużnym jest sterowanie
długością trwania obligacji w portfelu oraz
selekcja emitentów pod kątem ryzyka.

autor: Jędrzej Janiak F-Trust.pl

Biznes i Inwestycje

Rzecz fundamentalna to sprawdzenie, czy
wszystkie papiery w portfelu funduszu są
płynne i wyceniane rynkowo, bo tylko to gwarantuje przejrzystość inwestycji. Część funduszy inwestuje tylko w krajowe obligacje skarbowe, ale większość uzupełnia swój portfel
o obligacje korporacyjne. To dobra polityka,
stwarzająca nadzieję na wypracowanie wyższej stopy zwrotu, pod warunkiem jednak, że
zarządzający bardzo starannie wybiera emitentów obligacji. Każdy rzetelny doradca z towarzystwa funduszy inwestycyjnych zwróci
klientowi uwagę, aby inwestował w taki fundusz, w portfelu którego obligacje korporacyjne pochodzą z dużych, notowanych firm, najlepiej takich, których dużym akcjonariuszem
jest Skarb Państwa lub renomowana, międzynarodowa korporacja.

obligacje dają nadzieję na zysk, ale inwestor
musi sobie zdawać sprawę, że kupując taki
fundusz, naraża się na ryzyko nie mniejsze niż
inwestycja w fundusz akcyjny. Dlatego tego
typu fundusze mogą zainteresować wyłącznie najbardziej świadomych i doświadczonych
inwestorów. Jeśli dopiero zaczynamy swoją
przygodę z rynkiem kapitałowym, lepiej takie
fundusze omijać szerokim łukiem.

• dywersyfikację inwestycji – w jednym
funduszu jest bardzo dużo różnych
spółek. Nawet gdy jedna będzie miała
problemy, Agnieszka straci tylko część
środków. Gdyby zainwestowała tylko
w jedną spółkę, w przypadku jej niewypłacalności ryzykuje cały swój kapitał;
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Zanim zainwestujesz
W wielu materiałach reklamowych pojawiają się informacje, że utrzymywanie
oszczędności na depozytach i lokatach w bankach nie jest tak opłacalne jak kiedyś.
Z drugiej strony, obawiasz się utraty środków wynikającej z inwestycji w fundusze
inwestycyjne, akcje lub obligacje. Tak źle i tak niedobrze. Czy warto zatem inwestować?
Tak, ale świadomie!

Biznes i Inwestycje

Zanim zainwestujesz pamiętaj, że nie ma
bezpiecznych inwestycji – każda inwestycja jest obarczona ryzykiem – im wyższa
możliwa stopa zwrotu, tym wyższe ryzyko.
Nie daj się zwieść obietnicami wysokich
zysków, innowacyjnych pomysłów biznesowych czy wysokich dotychczasowych wyników. Każda inwestycja wymaga odpowiedzi
na pytanie – czy akceptuję ryzyko z nią związane i dopuszczam możliwość poniesienia
straty. Weź pod uwagę, że nawet fundusze
typu bezpiecznego (np. inwestujące w obligacje) mogą okresowo przynosić straty.
Ważna jest dywersyfikacja ryzyka. Staraj się
inwestować tylko te środki, które nie będą
Ci potrzebne w codziennym życiu i unikaj
przeznaczania wszystkich pieniędzy na jedną
inwestycję. Pamiętaj, aby nie lokować środków w produkty, których budowy lub działania nie rozumiesz.
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Zanim zainwestujesz w akcje:
• Przeanalizuj dostępne informacje o spółce.
Jeśli inwestujesz w akcje w ramach oferty publicznej sprawdź jej historyczne wyniki finansowe. Czy były równie wysokie, jak w ostat-

nim okresie? Zastanów się, czy nie jest to
efekt nadzwyczajnych okoliczności, które
mogą się nie powtórzyć.
• Porozmawiaj z doradcą. Pomoże
Ci w określeniu Twojego profilu ryzyka i ocenie, czy inwestycja spełnia zakładane cele
inwestycyjne.
• Zapoznaj się z opiniami analityków na
temat wyników i perspektyw rozwoju spółki. Wycena akcji na giełdzie może ulegać
zmianie i jest zależna nie tylko od kondycji
finansowej spółki, ale też od postrzegania
perspektyw jej rozwoju przez analityków i innych inwestorów.
• Przeanalizuj cel, na którego realizację
spółka planuje przeznaczyć środki z emisji akcji. Czy przedstawiane plany i analizy
brzmią wiarygodnie?
• Pamiętaj, że spółki notowane na giełdzie
są tak samo narażone na ryzyko straty, czy
problemów płynnościowych jak te, które
nie są publiczne. Jeśli posiadasz akcje spółki publicznej, czytaj publikowane przez nią

komunikaty i bądź aktywny jako akcjonariusz
chociażby poprzez uczestnictwo w Walnym
Zgromadzeniu. W treści komunikatów możesz znaleźć między innymi informacje o tym,
czy któryś z członków organów spółki lub jej
akcjonariusz nie sprzedaje akcji. Jeśli tak, zastanów się, dlaczego to robi?
• Pamiętaj, że na rynkach finansowych panuje zmienna koniunktura. Rynki giełdowe
doświadczają, co pewien czas, znacznych nieprzewidywalnych wahań cen, co może spowodować, że wartość Twoich akcji spadnie.
• Jeśli liczysz na wypłatę dywidendy, to
wiedz, że to, czy ją otrzymasz, zależy nie tylko
od wyników działalności spółki ale też od jej
płynności finansowej, potrzeb kapitałowych,
decyzji innych akcjonariuszy czy nieoczekiwanych czynników.
• Jeśli myślisz o kupowaniu akcji na kredyt, to przemyśl tę decyzję. Wartość akcji
może ulec obniżeniu i w efekcie może być
niższa niż wartość Twojego kredytu. Inwestowanie wolnych, własnych środków jest
bezpieczniejsze.

• Weź pod uwagę, że wycofanie środków
z inwestycji może być utrudnione. Dopuszczenie akcji do obrotu na giełdzie nie gwarantuje płynności umożliwiającej ich zbycie
po cenie rynkowej. Jeżeli poziom obrotów akcjami będzie zbyt niski w stosunku do ich podaży, może to negatywnie wpłynąć na ich cenę.
• Miej na uwadze, że zatwierdzając prospekt
emisyjny, KNF nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego spółki, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz
sposobu jej finansowania.
Zanim ulokujesz swoje środki w fundusze inwestycyjne:
• Przeczytaj dokładnie informacje dotyczące funduszy – szczególnie te dotyczące
realizowanych przez nie strategii inwestycyjnych. Podstawowe informacje znajdziesz
w prospektach emisyjnych oraz tzw. Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID), lub
Dokumencie Kluczowych Informacji (KID).
Potwierdź, czy udostępnione dokumenty i informacje są aktualne. Fundusze inwestycyjne
lokują środki w aktywa o różnym poziomie
ryzyka i płynności.
• Zwróć uwagę, że fundusze inwestycyjne
otwarte (FIO) większość środków inwestują w notowane na giełdach akcje, obligacje
i inne instrumenty finansowe, których płynność powinna pozwalać na szybką sprzedaż
i zwrot środków do inwestorów. Fundusze
inwestycyjne zamknięte (FIZ) mogą inwestować w bardziej ryzykowne oraz mniej
płynne aktywa, np. akcje lub obligacje spółek
niepublicznych czy wierzytelności. W konsekwencji, inwestując w FIZ masz ograniczone
możliwości wycofania środków.
• Pamiętaj, że wyniki funduszy zależą również od zmiennych czynników zewnętrznych
np. stóp procentowych, otoczenia prawnego,
koniunktury na rynkach finansowych. Histo-

ryczne stopy zwrotu funduszy nie gwarantują ich powtórzenia w przyszłości.

Zanim zainwestujesz swoje środki
w obligacje:

• Zapoznaj się z informacjami o kosztach
jakie poniesiesz w momencie nabywania
funduszu, w trakcie trwania inwestycji czy
w momencie jej wcześniejszego zakończenia.

• Przeczytaj uważnie warunki emisji. Znajdziesz w nich informacje na temat swoich
praw wynikających z nabycia obligacji. Jeśli
nie rozumiesz informacji dotyczących emisji,
nie jesteś w stanie ocenić ryzyka inwestycji
lub masz wątpliwości, czy obligacje są dla Ciebie to nie inwestuj pochopnie.

• Miej na uwadze, że TFI zarządzające funduszem może zmienić jego politykę inwestycyjną ze względu na zmiany w otoczeniu
rynkowym lub gdy możliwości inwestycyjne
zostały wyczerpane. Jako inwestor nie masz
na to wpływu. Zmieniona polityka może odbiegać od Twoich celów i zakładanego horyzontu inwestycyjnego.
• Planując zakup FIZ, pamiętaj, że TFI może
zmienić zasady wykupu certyfikatów inwestycyjnych, ograniczając możliwość wycofania środków z funduszu. Jeżeli zależy Ci na
płynności zainwestowanych środków zapoznaj się z zasadami wykupu certyfikatów FIZ
oraz aktywami, w które zainwestował FIZ.
• Pamiętaj, że w fundusze otwarte możesz inwestować za pośrednictwem TFI albo innych
podmiotów – firm inwestycyjnych, banków
i licencjonowanych przez KNF dystrybutorów, których listę znajdziesz na stronie internetowej KNF. Certyfikaty FIZ nabędziesz
za pośrednictwem TFI, firm inwestycyjnych
i banków.
• Jeśli rozważasz zakup zagranicznych funduszy inwestycyjnych, sprawdź czy fundusz
znajduje się w rejestrze funduszy zagranicznych dostępnym na stronie na stronie internetowej KNF. Spory i reklamacje związane
z działalnością inwestycyjną tych funduszy
będą rozpatrywane przez właściwe podmioty i instytucje zagraniczne, w oparciu
o przepisy państwa, z którego pochodzi
dany fundusz, co może utrudniać dochodzenie Twoich praw i wiązać się z dodatkowymi
kosztami.

• Porozmawiaj z doradcą. Pomoże Ci w określeniu Twojego profilu ryzyka i ocenie, czy inwestycja spełnia zakładane cele inwestycyjne.
• Sprawdź emitenta w rejestrze KDPW pod
linkiem https://rze.info/. Na stronie znajdziesz
informacje o tym, czy emitent dokonywał
wcześniej emisji oraz czy spełniał wymagane
świadczenia. Dodatkowo znajdziesz tam informacje o stanie zadłużenia spółki z tytułu obligacji, terminach wypłaty odsetek oraz zwrotu
zainwestowanych w obligacje środków.
• Zwróć uwagę, na poziom zadłużenia spółki. Sprawdź, czy nie zalega ona ze spłacaniem
dotychczasowych zobowiązań oraz jaki jest
poziom jej zadłużenia, w szczególności z tytułu dotychczas wyemitowanych obligacji.
Zdarza się, że emitenci wykupują wcześniej
wyemitowane obligacje płacąc nie gotówką,
a obligacjami nowej emisji (tzw. „rolowanie”).
Taka sytuacja może być jedną z oznak problemów finansowych emitenta np. z płynnością.
• Przeanalizuj cel, na którego realizację spółka planuje przeznaczyć środki z emisji obligacji. Czy spółka będzie w stanie zrealizować
zakładany cel, a Ty dzięki temu będziesz mógł
zarobić?
• Sprawdź, kto jest właścicielem spółki
sprzedającej obligacje. Czy są to stabilne instytucje, czy może tylko inwestorzy prywatni? Jaka jest na ich temat opinia?
• Pamiętaj, że obligacje zabezpieczone nie
zawsze są bezpieczne. Istotna jest wartość i jakość zabezpieczenia na moment jego
sprzedaży. Przedmiot zabezpieczenia musi
znaleźć nabywcę, więc oprócz jego wyceny
zwróć uwagę, czy jest on atrakcyjny dla potencjalnych nabywców. Dodatkowo proces
sprzedaży jest często długotrwały, więc odzyskanie środków może potrwać.
• Weź pod uwagę, że wycofanie środków
z inwestycji może być utrudnione. Płynność obligacji, czyli łatwość jej zbycia, może
się różnić w zależności, czy obligacje są obrocie na rynku zorganizowanym, czy transakcje
na nich odbywają się poza tym rynkiem.

autor: Wiktor Wiktorow (źródło: KNF )

Biznes i Inwestycje

• Miej na uwadze, że w przypadku obligacji emitowanych publicznie, zatwierdzając
prospekt, Komisja nie weryfikuje, ani nie zatwierdza modelu biznesowego spółki, metod
prowadzenia działalności gospodarczej oraz
sposobu jej finansowania.
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Dywersyfikacja czy koncentracja
Chociaż dywersyfikacja jest dobrym sposobem na zachowanie bogactwa, koncentracja
jest często lepszym sposobem na zbudowanie majątku. Zatem dywersyfikacja czy
koncentracja? Odpowiedź jest prosta – wszystko zależy od osobistych celów i potrzeb
finansowych indywidualnego inwestora.

Robert Kośka – Dyrektor Sprzedaży w F -Trust SA

Biznes i Inwestycje

Podstawy finansów zalecają inwestowanie
w zdywersyfikowany portfel. Uważa się, że
dywersyfikacja ogranicza zarówno ryzyko, jak
i jego zmienność. Taki portfel może obniżyć ogólny poziom ryzyka, ale też zmniejsza potencjalne
zyski. A im szerszy portfel inwestycyjny, tym
bardziej jest prawdopodobne, że będzie on odzwierciedlał wyniki całego rynku. Ponieważ wielu inwestorów dąży do pokonania rynku, może
zechcieć rozważać kwestię jego koncentracji.
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Jest kilka sposobów na dywersyfikację. Można inwestować w kilka różnych klas aktywów
lub w różnych sektorach. Posiadanie funduszy
technologicznych, jak i surowcowych zapewnia
większą dywersyfikację niż posiadanie tylko
funduszy technologicznych. W zróżnicowaniu
pomaga inwestowanie w fundusze rynków zagranicznych, a także w te o różnych strategiach,
takich jak akcje wzrostowe lub inwestujące
w wartość. Najwyższy poziom dywersyfikacji
można osiągnąć inwestując w różne klasy akty-

wów. Obligacje są znacznie mniej zmienne niż
akcje, a obligacje skarbowe często rosną, gdy
akcje spadają. Towary to kolejna znacząca klasa
aktywów o innym wzorcu zwrotu.
Właściwa dywersyfikacja zależy od osobistych
celów, tolerancji ryzyka i preferowanych strategii inwestycyjnych, które trzeba rozważyć
w spersonalizowanych ramach. Zróżnicowanie
inwestycji obniża ogólny poziom zmienności
i potencjalne ryzyko. Kiedy inwestycje w jednym obszarze osiągają słabe wyniki, inne pozycje w portfelu mogą równoważyć straty.
Jest to szczególnie prawdziwe, gdy inwestorzy
posiadają aktywa ujemnie skorelowane. Znaczna dywersyfikacja stanowi też problem i może
mieć niekorzystny wpływ na portfel inwestycyjny. Szeroko dywersyfikacja wymaga dodatkowej pracy, aby uzyskać równowagę portfela.
Gdy już się ją osiągnie, problemem jest jego monitorowanie. Zwiększa to ryzyko, ogranicza potencjalne zyski i przynosi w efekcie przeciętne

wyniki. Portfele inwestycyjne dające najwyższe
zwroty inwestorom, zwykle nie są bardzo zróżnicowane.
Pozycje skoncentrowane w konkretnych akcjach lub sektorach znacznie zwiększają majątek. Taka pozycja pozwala też lepiej monitorować jakość jego lokat. Najlepszą ścieżką
dla inwestora może być dążenie do niewielkiej
różnorodności, koncentrując się przede wszystkim na wyborze inwestycji wysokiej jakości.
Inwestycje te należy wybierać przy użyciu preferowanej strategii, takiej jak inwestowanie
we wzrost, dochód lub w wartość. Ważna jest
również osobista tolerancja ryzyka i ogólne cele
inwestycyjne. Przy tworzeniu portfela inwestycyjnego należy wziąć pod uwagę poziom dywersyfikacji, lecz nie powinien on być najważniejszym czynnikiem. Głównym celem portfela
inwestycyjnego powinno być zawsze zaspokajanie osobistych celów i potrzeb finansowych
indywidualnego inwestora.

autor: Robert Kośka, Dyrektor Sprzedaży w F-Trust SA; Makler Papierów Wartościowych
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Mennica Mazovia widnieje w rejestrze
Narodowego Banku Polskiego
jako podmiot prowadzący
działalność kantorową, oferując:
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info@mennicamazovia.pl

+48 91 425 80 20

Mennica Mazovia Sp. z o.o. sprzedaje wyłącznie fizyczne złoto, srebro oraz platynę. Można je kupić w postaci sztabek i monet bulionowych.
Jesteśmy certyfikowanym dystrybutorem renomowanych dostawców, takich jak C. Hafner czy Canadian Mint. Oferowane produkty
pochodzą z najbardziej znanych, światowych mennic takich jak Argor-Heraeus, PAMP, PerthMint czy Rand Rafinery.
Wszystkie wymienione mennice posiadają akredytację LBMA.

MENNICA MAZOWIA UL. JAGIELLOŃSKA 85/8, 70-435 SZCZECIN WWW.MENNICAMAZOVIA.PL
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Złoto

- panaceum na złe
(i dobre) czasy
Gdy sytuacja na światowych rynkach staje się niepewna,

zaczynamy poszukiwać bezpiecznych rozwiązań dla utrzymania swojego majątku. Decydujemy się wówczas na bezpieczne lokaty, jak np. zakup złota i metali lokacyjnych.
To sprawdzony sposób na przetrwanie kryzysu, kiedy świat
znajduje się na zakręcie.

Ostatnie miesiące napawają nas wszystkich lękiem o przyszłość. Sytuacja polityczna i ekonomiczna budzi nasz niepokój, a co za tym idzie zaczynamy myśleć
innymi kategoriami. Jeszcze rok temu
planowaliśmy zagraniczne wyjazdy, inwestycje w nieruchomości czy zakup
nowego samochodu. Aktualnie większą
wagę przywiązujemy do alternatywnych aktywów, które jasno kojarzą nam
się z bezpieczeństwem. Mimo że żadna
branża nie jest wolna od kryzysu, to istnieją formy zabezpieczenia kapitału odporne na jego negatywne wpływy.
Historia zatacza koło i pokazuje nam,
że złoto należy do aktywów najwyższej
jakości, bo jest płynne i materialne. Podczas ostatniego wielkiego kryzysu finansowego jego cena wrosła w ciągu trzech
lat o około 120 procent. Takich cech nie
posiadają łącznie ani nieruchomości, ani
papiery wartościowe. Te pierwsze są
wprawdzie materialne, ale nie są płynne,
te drugie są płynne, ale nie są materialne. Niejednokrotnie przekonujemy się,
że realna wartość majątku zgromadzonego w złocie nie ulega deprecjacji podczas
kryzysu.
Globalna waluta
Złoto pełni funkcję uniwersalnej waluty, bo
może być w każdej chwili wymienione na:
- środek płatniczy,
- dobra materialne,
- usługi niezbędne do egzystencji w krytycznych czasach.
Akceptowane jest na całym świecie, bez
względu na ustrój polityczny, świato-

poglądowy czy poziom rozwoju kraju.
W przeciwieństwie do walut, które mogą
być produkowane bez limitu, ilość dostępnego złota może rosnąć tylko w wyniku ograniczonej produkcji kopalń. Kruszec ten wielokrotnie sprawdził się jako
bezpieczna przystań (ang. safe haven)
w trudnych czasach.
Bezpieczna przystań w trudnych czasach
Dziś świat stanął w obliczu katastrofy ekonomicznej i humanitarnej na
niespotykaną od dziesięcioleci skalę.
Ta nowa sytuacja zaskoczyła wszystkich, krzyżując prognozy wzrostu gospodarczego a także nasze osobiste
plany. Doprowadziła do masowych
zachorowań i zgonów. Chaotyczne,
nieracjonalne działania rządów, w tym
nieprzemyślane restrykcje, paraliżują
gospodarkę i życie społeczne. Spada
produkcja, rośnie bezrobocie i w konsekwencji ubóstwo. Wbrew podstawom
ekonomii banki centralne emitują pieniądze bez pokrycia, zwiększając bazę
monetarną, jednocześnie utrzymując
niskie stopy procentowe, co przyczynia
się do wzrostu inflacji.
Obecna sytuacja jasno dowodzi, że warto gromadzić bezpieczne aktywa, niewrażliwe na złą koniunkturę, bo tylko
w ten sposób zabezpieczymy się przed
drastycznym pogorszeniem jakości życia w trudnych czasach. Dziś trudno
snuć dobre prognozy dla gospodarki.
W takiej sytuacji należy postrzegać złoto, jako ważny składnik majątku, który
ochroni nas w trudnych latach.
Biznes i Inwestycje

Mennica Mazovia Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 85/8
70-435 Szczecin
Tel.: 91 425 80 20
email: info@mennicamazovia.pl
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W czymś małym trzymać dużą wartość
Inwestowanie w diamenty to jedna z form inwestycji alternatywnych, podobnie jak metale szlachetne. Z analiz firmy Fancy Color Research Foundation, śledzącej ceny kolorowych diamentów (pink, yellow, blue) wynika, że w latach 2005–2019 drożały one średnio
o ponad 14 proc. rocznie. Czym są diamenty inwestycyjne i jak w nie inwestować? Na te
pytania odpowiada Kamil Martyniuk z firmy Concilia – Premium Investments.
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Czym są diamenty inwestycyjne?
To rzadkie diamenty, z optymalnym potencjałem wzrostu wartości w czasie. Najpopularniejszymi i najpowszechniejszymi diamentami
na światowym rynku są diamenty bezbarwne. Mamy je oczywiście w swojej ofercie. Ale
specjalizujemy się w diamentach kolorowych.
Każdy z nich ma w sobie jakiś pierwiastek,
który wpływa na jego barwę. Ceny obu rodzajów różnie się kształtują. Np. w przypadku
diamentu bezbarwnego, to jest 4,5 tysiąca
USD za karat. W przypadku kolorowego np.
pomarańczowego to jest już ponad 15 tys. dolarów za karat. Przy ich podobnej masie.
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Z czego to wynika?
Diament bezbarwny jest oceniany przez pryzmat czterech parametrów, tzw. 4c: masa –
carat, czystość – clarity, kolor, czyli poziom
barwy – im bardziej bezbarwny odcień, tym

lepiej, w przypadku diamentów bezbarwnych
i ostatni parametr to jest szlif – cut. Jakość
szlifu też ma wpływ na cenę kamienia. A diamenty kolorowe dodatkowo jeszcze mają trzy
parametry, które związane są właśnie z kolorystyką – z rozłożeniem barwy, z jej intensywnością i z dodatkową barwą w tle. Bo mogą
być one jednokolorowe lub wielokolorowe,
np. diament może być zielonkawożółty. I jest
on wtedy dużo bardziej wartościowy niż sam
żółty.
Na co zwracać uwagę dobierając diamenty
do portfela inwestycyjnego?
Zależy od tego, jaki jest horyzont inwestycyjny, jaki jest cel inwestora, pryzmat oczekiwań. W zależności od tego dobieramy diamenty. To inwestycja, która musi dojrzewać. Może
to się odbywać w krótkim terminie – rocznym,
ale może też np. w dziesięcioletnim. Naszym

zadaniem jest dobór odpowiedniego kamienia
lub zestawu, aby te funkcje zostały spełnione.
Jakie są zalety inwestowania w diamenty?
Jedną z ważniejszych jest to, że są to produkty, które są niechętnie kradzione. Certyfikowane diamenty mają laserowo wygrawerowaną inskrypcję z numerem certyfikatu.
Certyfikaty mają zabezpieczenia, zawierają
hologramy. Fakt kradzieży diamentu jest od
razu zgłaszany do odpowiednich, międzynarodowych organów ścigania. Taki kamień jest
już „napiętnowany”, poszukiwany. Próba usunięcia numeru zmienia parametry diamentu
i jak się nawet go przekaże do ponownej certyfikacji, to wyjdzie już zupełnie coś innego.
Dodatkowo pojawi się podejrzenie, że coś jest
z nim nie tak. Kamienie są też sfotografowane
i przygotowywana jest ich dokumentacja do
archiwum instytutu, który certyfikuje.
Świadomi inwestorzy chętnie kupują koloro-

we diamenty, ze względu na to są, że są unikatowe, niepowtarzalne. Diamenty są jednym
z lepszych sposobów transportu dużych wartości po świecie. Mówi się, że są aktywem inwestycyjnym globalnie mobilnym.
Potencjał wzrostu ceny diamentów jest różny i zależy od wielu czynników, ale nie takich
abstrakcyjnych, czy czysto spekulacyjnych,
tylko bardziej związanych z podstawową zasadą ekonomii, czyli wpływem popytu i podaży na cenę. Około 10-15 proc. z tzw. parceli,
którą my dysponujemy, stanowią kamienie
wyselekcjonowane pod diamenty inwestycyjne. Są czyste, o unikatowej barwie, o wysokich parametrach. A pozostałe 85-90 procent
oprawiamy w biżuterię.
Diamenty to inwestycja tylko dla „dużych”,
czy też dla indywidualnych klientów?
Jest szeroka grupa odbiorców indywidualnych, która kupuje diamenty inwestycyjne,
żeby ulokować gotówkę. Kupuje je za naszym
pośrednictwem w cenie niższej od ich wartości rynkowej. Dobieramy takie diamenty,
które w horyzoncie czasowym mają przewidywalną perspektywę wzrostu, np. różowe
diamenty. Cena za karat to 20 – 25 tys. USD.
przy małych diamentach. Przy większych, to
ponad 40 tys. USD. Bierze się to stąd, że różowe diamenty są bardzo pożądane w biżuterii. A ponadto – ich podaż jest mocno ograniczona. W listopadzie tego roku zamknięto
największą kopalnię w Australii, która wydobywała te kamienie przez ponad 35 lat. Różowe, czyli „pink diamonds” niemalże zniknęły
z rynku pierwotnego. Są bardzo rzadkie. Różowe diamenty w listopadzie zdrożały średnio
o 10 procent. W ciągu jednego miesiąca!
Można zainwestować od 100 tysięcy złotych
kupując kolekcję diamentowej biżuterii. To
ręczne wyroby, tworzone przez współpracujące z nami pracownie z Antwerpii. Inwestor
nabywa taką biżuterię, kupując z dyskontem
do ceny rynkowej. Jeśli biżuteria nie jest przez

klienta używana, stanowi lokatę kapitału.
Po podpisaniu z nami odpowiedniej umowy,
klient za naszym pośrednictwem może swoją
kolekcję sprzedać. Diamenty są więc trwałym
aktywem zabezpieczającym majątek z dodatkową opcją sprzedaży.
Często nasi klienci nabywają pojedyncze
sztuki diamentów kolorowych. Tworząc przy
naszym wsparciu swoje prywatne kolekcje
unikatowych diamentów.
Macie też propozycje współpracy dla klientów, którzy chcą zainwestować wyższe
kwoty np. od 500 tys. złotych w górę.
Ta inwestycja dotyczy głównie współpracy
z przedsiębiorcami. Przedsięwzięcie dotyczy
zakupu wyselekcjonowanej partii diamentów
w cenie hurtowej i wyprodukowania z niej biżuterii w celu dalszej odsprzedaży. Posiadamy
rozległe kanały dystrybucji hurtowej i detalicznej na całym świecie. Naszym zadaniem
jest sprzedaż unikatowej, diamentowej biżuterii w ciągu 12 miesięcy od wyprodukowania.
Inwestor w tym przypadku, od początku do
końca, jest właścicielem diamentów, a po
jakimś czasie biżuterii. Jest to więc rodzaj
takiego trwałego zabezpieczenia – mamy to
w sensie fizycznym, dotykamy tego, mamy
w depozycie, w sejfie.
Czy można kupione diamenty sprzedać
z dnia na dzień?
Oczywiście można. Jeżeli klient zdecyduje się
na odsprzedaż, to do umowy wpisujemy cenę
minimalną, która jest na poziomie między 5
a 10 procent powyżej ceny po której klient kupił biżuterię. Klientom dajemy opcję odkupu
po upływie 2-letniego okresu trwania umowy.
Jeżeli chodzi o większych inwestorów, którzy
kupują kamienie w celu produkcji biżuterii, to
też istniej możliwość wyjścia z inwestycji po
dwunastym miesiącu od otrzymania gotowej
biżuterii. Odkupujemy wówczas biżuterię,
również po cenie minimalnej.

autor: ds/ foto: AKK
Concilia Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
office@concilia.com.pl
www.invest.concilia.com.pl
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Dużo się mówi o tzw. krwawych diamentach.
Odbieramy diamenty z czterech lokalizacji na
świecie – Izrael, Hongkong, Bombaj i przede
wszystkim Antwerpia. Nie mają one nic wspólnego tzw. krwawymi diamentami, tak nagłośnionymi m.in. przez hollywoodzką produkcję
z Leonardo di Caprio w roli głównej. Dwadzieścia lat temu doszło do procesu Kimberley
wprowadzonego przez rezolucję ONZ, który
wymusił przestrzeganie zasad pozyskiwania
i handlu diamentami. To było istotne wydarzenie, spowodowało duże zmiany na rynku
diamentów. Każdy producent, każdy diler,
każdy hurtownik, każdy dostawca diamentów musi spełnić szereg wymogów, które są
kontrolowane przez odpowiednią instytucję
w zakresie m.in. sposobu wydobycia – żeby
to było prowadzone w humanitarny sposób,
ekologiczny i przede wszystkim, żeby nie było
związane z finansowaniem terroryzmu i przestępczości. Posiadanie tego dokumentu daje
możliwość funkcjonowania na diamentowym
rynku.
Nasi inwestorzy kupują certyfikowane diamenty. Współpracujemy z trzema najbardziej
renomowanymi laboratoriami na świecie, czyli IGI, GIA i HRD. Do każdego kamienia jest wystawiany certyfikat oraz numer, laserowo wygrawerowany na diamencie. To swego rodzaju
rodowód, dowód rejestracyjny kamienia.
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Wystawa „Cholernie spadam!” Tadeusza Kantora
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Wiedza fundamentem
inwestowania w sztukę

Biznes i Inwestycje

Inwestycje w dzieła sztuki są coraz popularniejszą formą lokaty kapitału, jednak na niedoświadczonego inwestora i laika w dziedzinie
sztuki czyha na tym rynku wiele zagrożeń. Inwestycja w sztukę ma
charakter długoterminowy, jej fundamentem jest wiedza i świadomość, że wartość inwestycyjna jest ściśle skorelowana z wartością
merytoryczną dzieła – przekonuje w rozmowie z Prestiżem Joanna
Sikorska, art advisor i ekspert rynku sztuki z firmy Art Division.

Fot. Circoteka

Joanna Sikorska
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JOANNA SIKORSKA
– art advisor i ekspert rynku sztuki z firmy Art Division (www.artdivision.pl). W 2013 roku ukończyła Akademię
Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. W 2017 roku rozpoczęła studia na nowatorskim kierunku: Zarządzanie na Rynku Dzieł Sztuki UW, gdzie poszerzyła wcześniej zdobytą wiedzę o znajomość polskiego
i zagranicznego rynku dzieł sztuki. Działa w zgodzie z kodeksem etyki Association Of Proffessional Art Advisors.
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Dlaczego warto inwestować w sztukę?
Rynek sztuki w Polsce od kilku lat rozwija się
niezwykle dynamicznie, wielu artystów jest
jeszcze niedoszacowanych, co oczywiście jest
dobrą informacją w kontekście finansowym.
Sztuka stanowi też rodzaj inwestycji intelektualnej i emocjonalnej, jako dobro kultury ma
dużą wartość społeczną. Artysta tworząc prace
nie skupia się na cenie jaką za nie uzyska, najważniejsza jest treść jaką chce przekazać za
pomocą formy, symbolu, znaku. Kupując sztukę
jesteśmy posiadaczami unikatowych i wyjątkowych przedmiotów, co daje duży prestiż.
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Prestiż to jedno, ale inwestora najbardziej interesuje jednak zysk.
Rynek dzieł sztuki w Polsce rozwija się bardzo
dynamicznie, od kilku lat panuje hossa i prognozy na przyszłość również są optymistyczne.
Wpływ na ten stan ma na pewno niezależność
rynku dzieł sztuki od zawirowań finansowych,
szczególnie tych na rynkach akcyjnych, oraz niska wrażliwość na inflacje. Jednak, aby osiągnąć
zyski z tego typu inwestycji w przyszłości, musimy poznać mechanizmy rynku i zdobyć wiedzę
z zakresu sztuki – nie każdy obraz ma bowiem
potencjał inwestycyjny. W zasadzie, tylko za
wartością merytoryczną idzie wartość inwesty-

cyjna.
Jak rozpoznać wartość artystyczną i w jaki
sposób ocenia się potencjał inwestycyjny danego dzieła sztuki czy kolekcji? W przypadku
instrumentów finansowych dostępny mamy
cały szereg danych, analiz, są pewne zachowania indeksów zależne od konkretnych scenariuszy… Sztuka wydaje się być nieprzewidywalna…
Rynek sztuki na szczęście nie jest powiązany
z rynkiem kapitałowym. O cenie decyduje to,
jak mocno dany artysta zapisał się lub zapisze
na kartach historii sztuki. Zapewniam, że sztuka może być przewidywalna, pod warunkiem, że
ma się wiedzę. Prace, które biją aukcyjne rekordy zostały zweryfikowane przez historię sztuki, tylko wielcy artyści osiągają wysokie ceny.
Aby przewidzieć sukces artysty, potrzebna jest
duża wiedza z zakresu sztuki i baczna obserwacja rynku. Zakupienie obrazu jest bardzo proste,
gorzej ze sprzedażą, jeśli nie kupimy pracy o dużej wartości artystycznej. Dlatego tak istotne
jest merytoryczne przygotowanie z zakresu
sztuki i teorii sztuki. Na szczęście, nie musimy
zdobywać tytułu magistra historii sztuki, wystarczy regularne śledzenie wystaw w prywatnych i publicznych instytucjach sztuki, lektura
książek i magazynów z zakresu sztuki. Wiedza

uchroni nas przed wieloma nadużyciami, które
niestety pojawiają się w tym sektorze. Nasze
wybory będą świadome i nie będziemy kupować dzieł na chybił trafił licząc na łut szczęścia.
Jak zatem zacząć budowanie własnej kolekcji?
Jeśli chcemy zacząć budowanie kolekcji dzieł
sztuki pierwszym krokiem powinno być określenie kwoty jaką chcemy przeznaczyć na ten
cel. Ceny wielu współczesnych artystów w Polsce są jeszcze niedoszacowane więc mamy
szanse na znalezienie prac o dużym potencjale
inwestycyjnym za rozsądne pieniądze. Kiedy już
wiemy, która półka cenowa nas interesuje przechodzimy do najważniejszego elementu, o którym wspomniałam przed chwilą, czyli edukacji.
Gdy już przebrniemy ten etap, kolejnym krokiem będzie określenie profilu kolekcji, możemy na przykład skupić się tylko na określonym
okresie w historii, lub na technice. Odpowiednia
strategia ułatwia tworzenie zbioru.
Gdzie kupować dzieła sztuki?
Przede wszystkim prace należy nabywać tylko
z pewnych źródeł. Prac należy szukać w renomowanych galeriach i domach aukcyjnych. Galerie stanowią sektor rynku pierwotnego, dba-

fot. Desa Unicum
M22 – obraz Wojciecha Fangora sprzedany za 7,3 mln zł

ją o rozwój kariery artystów i to właśnie tutaj
mamy szanse na znalezienie obiecującego młodego twórcy. Dodatkową zaletą jest możliwość
zrobienia zakupów ,,na spokojnie’’. W przypadku licytacji czasami można dać się ponieść emocjom. Domy aukcyjne oferują prace z historią
sprzedaży, skrupulatnie badają pochodzenie
pracy, co minimalizuje zakupienie falsyfikatu.
Domy aukcyjne to segment rynku wtórnego.
Myślałem, że fałszerstwa to tylko w filmach…
Niestety, to rzeczywistość, dlatego tak ważne
jest kupowanie dzieł sztuki z wiarygodnych
źródeł. Targi staroci i wątpliwej renomy antykwariaty nie są dobrymi miejscami na zakupy.
Nie znając dokładnego pochodzenia pracy, istnieje ogromna szansa, że zainwestujemy, ale
w oszusta. Należy również uważać na oferty
dużych portali sprzedażowych, tutaj również
pojawiają się podróbki. Bardzo często można
spotkać podniszczone akwarele najbardziej
znanego polskiego prymitywisty Nikifora Krynickiego, których ceny u ulicznych handlarzy
wynoszą kilkaset złotych – to kusi, jednak jest
zbyt piękne, aby było prawdziwe. Fałszerze
dwoją się i troją żeby naciągnąć niedoświadczonych kolekcjonerów. Oprawiają prace w przybrudzone stare ramy, moczą papier w herbacie,
by ten wydawał się wiekowy i oczywiście mają
różne anegdotki na uśpienie czujności klienta.
Często można trafić na falsyfikaty Witkacego,
Berezowskiej, a nawet Kossaków.

my zaliczyć do dzieł sztuki i nie wszystkie miejsca, w których się je sprzedaje są galeriami. Jeśli
mamy świadomość rynku, znamy twórczość
artystów współczesnych i chcemy pogłębiać
wiedzę z tego zakresu, to kolekcjonowanie staje
się przyjemne nie tylko w aspekcie finansowym.
Poznajemy ciekawych ludzi, miejsca, poszerzamy
horyzonty. Niewystarczająca znajomość sztuki
i rynku jest główną przyczyną nadużyć, dlatego
w mojej pracy bardzo mocno skupiam się na edukacji, organizuje szkolenia i prelekcje. Każda osoba, która chce zacząć kolekcjonować sztukę opierając się o moje doradztwo, najpierw przechodzi
kurs inwestowania w dzieła sztuki.
Polscy artyści, którzy są na topie, których
dzieła się sprzedają i których wartość rośnie,
to…?
Od kilku lat triumfuje Wojciech Fangor, obecnie za jego prace trzeba zapłacić nawet kilka
milionów złotych. Magdalena Abakanowicz
jest aukcyjną rekordzistką, jej zbiór rzeźb ”Caminando” został sprzedany za ponad 8 mln. złotych. Ryszard Winiarski, Roman Opałka, Alina
Szapocznikow, Tadeusz Kantor – to przykłady
artystów, którzy mają już mocną pozycje na
rynku, pojawiają się nawet na zagranicznych
aukcjach.
Sztuka – bardziej inwestycja czy lokata i zabezpieczenie kapitału?
Jeśli posiadamy prace o dużej wartości artystycznej, możemy spodziewać się wzrostu
wartości dzieł w bliższej lub dalszej przyszłości.
Ważny jest też moment, w którym nabywamy
prace. Wartość i potencjał będzie różny w zależności od punktu kariery artysty, a nawet ilości
prac, znajdujących się w obiegu rynkowym.
Aby kolekcjonować dzieła sztuki, musimy być
uzbrojeni w cierpliwość. Jest to inwestycja długoterminowa, na zysk trzeba poczekać kilka
lat, a ten potrafi być spektakularny jeśli dobrze
poznamy mechanizmy rynku. Dla przykładu prace Wojciecha Fangora w latach 90. można było

kupić za kilka tysięcy dolarów. Obecnie jego
obrazy na aukcjach osiągają kilkumilionowe
kwoty, a rekord to 7,3 mln złotych za obraz M22.
Podobna sytuacja ma miejsce z Ryszardem Winiarskim. 20 lat temu jego prace kosztowały kilka tysięcy złotych, dzisiaj już kilkaset tysięcy. Jeżeli masz wątpliwości lub czujesz się niepewnie,
zawsze możesz skorzystać z fachowej porady
art advisora, czyli osoby która specjalizuje się
w mechanizmach rynku dzieł sztuki.
Malarstwo, rzeźba to najbardziej oczywiste
aktywa, ale w co jeszcze się inwestuje?
Malarstwo jest najbardziej popularne. Kolekcjonerzy przekonują się też do sztuki nowych
mediów, czyli sztuki cyfrowej, wideo, grafiki
komputerowej, animacji komputerowej, sztuki
interaktywnej, itp. Niemiecka kolekcjonerka Julia Stoschek nabywa tylko prace z najnowszych
obszarów sztuki, takich jak video art.
I na koniec wróćmy do zagrożeń. Rynkiem
sztuki wstrząsnął niedawno skandal z Timeless Gallery. Mnóstwo inwestorów straciło
pieniądze kupując dzieła sztuki, których nigdy nie zobaczyli, podobnie jak swoich pieniędzy. Jak się ustrzec takich sytuacji?
Piramida finansowa, którą stworzyła „galerzystka” Joanna Segelstrom nie miałaby miejsca, gdyby świadomość mechanizmów rynku
sztuki była większa. Prace, które prezentowała
galeria były bardzo dekoracyjne, o miernej wartości artystycznej. Do tego obiecywano pewny,
kilkunastoprocentowy roczny zysk. Rynek sztuki charakteryzuje długoterminowość, nie jest
to sektor, w którym można się bardzo szybko
wzbogacić. Dlatego powtórzę – aby kolekcjonować z sukcesem, trzeba zdobyć wiedzę z zakresu sztuki lub skorzystać z usług art advisora.
Na rynkach zachodnich większość kolekcjonerów ma swoich doradców, którzy wyszukują
dla nich najlepsze prace w najkorzystniejszych
cenach. Klienci Timeless Gallery nie zrobili tego
i stracili miliony.

rozmawiał: Jakub Jakubowski
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Jak wygląda polski rynek sztuki: zarówno od
strony artystów, jak i inwestorów? Jakie zjawiska na nim występują, czy jest to rynek, na
którym można zarobić, czy inwestowanie na
nim jest łatwe i przyjemne?
Polski rynek sztuki jest jeszcze bardzo młody,
w związku z tym pojawiają niepokojące sytuacje. Młodzi artyści są na szczęście coraz bardziej świadomi rynku, inwestorzy jeszcze nie.
Trzeba pamiętać, że nie wszystkie obrazy może-

B63 – obraz Wojciecha Fangora
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Kup pan ziemię
Jak twierdzą eksperci od nieruchomości: w ziemię zawsze warto inwestować.
W ciągu ostatnich 28 lat wartość gruntów wzrosła aż 48-krotnie. W czasie pandemii lokowanie pieniędzy w grunty stało się bardzo popularne. Niektóre rodzaje działek sprzedawane są „od ręki” i po wysokich cenach.

Biznes i Inwestycje

Szukamy inwestycji bezpiecznych, stabilnych,
przewidywalnych i opłacalnych. A taką właśnie
wydaje się być zakup gruntu. Z kilku powodów.
Mamy do czynienia z ograniczoną ilością gruntu, a popyt i ceny stale rosną. Zawsze więc będzie można działkę zbyć (w najgorszym wypadku) po cenie nabycia. Grunt nie wymaga także
takiego zajmowania się nim, jak w przypadku
nieruchomości budowlanych – naprawiania,
ogrzewania, itp.
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Kawałek własnej ziemi rodzi kilka możliwości jej wykorzystania, m.in. inwestycyjnego,
rekreacyjnego, prowadzenia biznesu, można
ją wydzierżawić lub przekazać np. dzieciom
w spadku. W czasie pandemii wzrósł popyt
na nieduże działki – ludzie zostali zmuszeni
do przebywania w domach i pewnych przypadkach ograniczono możliwości spędzania
czasu na świeżym powietrzu. Szczególną
popularnością zaczęły się więc cieszyć małe
ogródki działkowe położone w dużych mia-

stach. Spędzanie czasu na takim terenie często żartobliwie określa się „wczasami na RODOS” – w Rodzinnych Ogródkach Działkowych
Otoczonych Siatką.
Według danych portalu RynekPierwotny.pl
w ponad 4 tys. rodzinnych ogrodów znajduje
się ponad 900 tys. działek zajmujących powierzchnię 41 tys. hektarów, a liczbę osób
bezpośrednio korzystających z działek w Polsce szacuje się na 4 miliony. Ceny takich
gruntów zaczynają się od kilkudziesięciu tysięcy złotych. W niektórych miastach za ROD
trzeba zapłacić nawet ponad 100 tys. złotych
(w przypadku wyposażenia np. w całoroczny
domek).
Jeżeli celem nabycia gruntu jest inwestycja
i zysk, trzeba zadbać, aby nabyć właściwą
działkę zgodną z charakterem prowadzonego
biznesu. Jeżeli stawiamy na usługi np. rekreacyjne (choćby wynajem letnich domków),

powinniśmy wybrać teren w okolicach o potwierdzonych walorach turystycznych, krajobrazowych, wypoczynkowych – morze, góry,
rzeki, jeziora, itp. Jeżeli chcemy prowadzić na
niej biznes o charakterze przemysłowym, powinniśmy wybrać tereny o dużym potencjale
rozwojowym – w pobliżu dużych miast, dróg,
stref gospodarczych.
Główną wadą inwestowania w grunty jest
cena takich operacji. Rośnie w zależności
od atrakcyjności położenia. Poza tym mało
opłacalne jest zbywanie jej w niedługim czasie po nabyciu. Aby podnieść wartość działki,
nabywca powinien w nią zainwestować czas
i pieniądze, m.in. w przypadku gruntu rolnego – odrolnić, uzbroić, przyłączyć media, ale
także uzyskać wszystkie niezbędne pozwolenia na zagospodarowanie i zabudowanie.
Dzięki temu (m.in. poprzez zmianę wyceny
metra kwadratowego z powierzchni nieruchomości gruntowej na usługowo mieszkaniową)

zysk z transakcji znacząco wzrośnie. Pomimo
pandemii, nie zmniejsza się tempo inwestycji w budownictwie wielo- i jednorodzinnym.
Sprzedaż gruntu pod takie przeznaczenie
może być więc okazją do zarobku.
Przed nabyciem działki przeznaczonej pod
inwestycje warto sprawdzić jaki jest jej status prawny i stan – czy na tym gruncie były
prowadzone badania geologiczne, jakie jest
jego podłoże, czy nie są to tereny zalewowe,
czy nie będą podlegać ochronie ze względu
na środowisko, czy jest dostęp do mediów,
do drogi publicznej, czy na tym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, co zawiera (czy pozwala
na zaplanowaną inwestycję), jeżeli nie jest
uchwalony, to kiedy do tego dojdzie, czy działka ma pozwolenia na budowę lub warunki zabudowy, czy nie odmówiono wydania takich
decyzji (z jakich powodów), czy ewentualni
sąsiedzi nie zgłoszą zastrzeżeń do inwestycji,
jaka jest księga wieczysta dla tej działki.
– Choć pandemia jeszcze się nie skończyła,
obserwujemy duże ożywienie na rynku, które
pojawiło się wraz z odmrożeniem gospodarki.
Tym co warto odnotować, jest utrzymanie
się wysokich cen gruntów, które nie spadły
nawet w szczycie pandemii. Wbrew niektórym przewidywaniom zmniejszony popyt na
mieszkania i biura, a także zapowiedzi ograniczenia ich podaży przez deweloperów, nie
przełożyły się na spadki cen. Warto przy tej
okazji zwrócić uwagę na szczególnie dobrą sytuację rynku magazynowego, który za sprawą
dynamicznego rozwoju e-commerce w okresie pandemii odnotował jeszcze większe niż
zwykle zapotrzebowanie na grunty pod nowe
projekty – mówi Emil Domeracki, dyrektor
Działu Gruntów Inwestycyjnych w Colliers International.
Jak podaje Colliers, dobrze zlokalizowane
działki, pozbawione wad prawnych i technicznych, nie straciły na zainteresowaniu. Wynika
to z bardzo ograniczonej dostępności takich
gruntów, co nawet przy mniejszej aktywności
inwestorów i liczbie rozpoczętych projektów
sprawia, że są one atrakcyjnym produktem
inwestycyjnym. Aktualna sytuacja pozwoliła
ukrócić spekulacyjne zakupy gruntów, które
mocno nakręcały wzrost cen działek w ciągu
ostatnich lat. Inwestorzy z dużą ostrożnością
inwestują i przygotowują się do transakcji,
zbierając z rynku szczegółowe dane. Wciąż
jednak obserwujemy wyostrzone apetyty zakupowe, bowiem nieruchomości gruntowe zachowują się stabilnie i w niepewnych czasach
są bezpieczną przystanią dla kapitału.

Jak przekonują eksperci z firmy Saveinvest,
specjalizującej się w inwestycjach w ziemię,
grunty rolne są dużo tańsze, a zmiana przeznaczenia ziemi z rolnej na budowlaną, połączona z uzbrojeniem działki i wybudowaniem
drogi dojazdowej niesie za sobą średnio trzykrotny wzrost wartości inwestycji. Ponadto,
sprzedając po 5 latach następuje zwolnienie
z „podatku Belki”, czyli 19-procentowego
podatku dochodowego od wzrostu wartości
nieruchomości, który stanowi istotną część
zgromadzonych środków. Dzięki inwestycji
w tanie grunty rolne po kilku latach możemy
odsprzedać z zyskiem drogie działki budowlane. Dodatkowo wartość gruntu wzrasta
po podziale na mniejszy areał. Grunty rolne
są najbardziej odporne na wahania rynkowe.
Z danych serwisu grunttozysk.pl wynika, że
od kilkudziesięciu lat ich wartość, systematycznie i stabilnie rośnie – nieruchomości rolne zyskały 846% od 2002 roku.

autor: ds/mr
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– Zapotrzebowanie na grunty wbrew pozorom nie zmalało, a inwestorzy dysponują kapitałem do zainwestowania. Problem może się
pojawić jedynie w przypadku tych transakcji,
które wymagają finansowania kredytem. Banki zaostrzyły bowiem swoją politykę i zdecydowanie mniej chętnie pożyczają pieniądze,
spowalniając w ten sposób niektóre procesy
inwestycyjne – dodaje Emil Domeracki.

Zdaniem aż 65,6 proc. Polaków najlepszym
zabezpieczeniem finansowym na emeryturę jest posiadanie nieruchomości (źródło:
Badanie Homo Homini), a grunty uważane
są za bezpieczną, zyskowną i stabilną formę
inwestowania kapitału. Kluczem do sukcesu
inwestycyjnego jest oczywiście wybór odpowiedniego gruntu – takiego, który swoimi konkretnymi walorami zagwarantuje powodzenie
inwestycji. Inwestorzy kupują ziemię pod budownictwo mieszkaniowe z planem jej późniejszej odsprzedaży deweloperowi lub też
planują sami postawić na zakupionym gruncie
osiedle. Inny kierunek to zakup gruntu pod
działalność handlowo-usługową – polskie i zagraniczne sieci handlowe wciąż dynamicznie
się rozwijają i poszukują nowych lokalizacji.
Dotyczy to także dynamicznie rosnącego rynku e-commerce. Największe pieniądze wciąż
jednak można zarobić na gruntach rolnych,
pod warunkiem, że kupi się takie grunty, które z powodzeniem można poddać procedurze
odrolnienia.
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Panattoni Park Szczecin I

Rynek magazynów w Szczecinie
rośnie mimo pandemii
Rynek powierzchni magazynowych jest obecnie najprężniej rozwijającym się
sektorem nieruchomości komercyjnych – wynika z raportu międzynarodowej
firmy doradczej Cushman & Wakefield, która podsumowała trzeci kwartał 2020
roku w tej branży. Warto odnotować, że szczeciński rynek magazynowy prężnie
się rozwija i nie odczuwa skutków pandemii.

Biznes i Inwestycje

Już drugi raz z rzędu popyt kwartalny w sektorze powierzchni magazynowych przekroczył poziom 1,25 mln mkw. Stawki czynszów
utrzymują się na stabilnym poziomie, ale
w perspektywie krótkoterminowej możliwe
jest ich niewielkie obniżenie. Z powodu pandemii niższa jest aktywność deweloperów,
która w porównaniu z danymi z września 2019
roku spadła o 18 procent. Wzrósł też wskaźnik
pustostanów, który wynosi aktualnie 8,5%,
a wpływ na to miała silna podaż i relokacje.
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Na bardzo dobre wyniki odnotowane
po stronie popytu złożyły się takie czynniki
jak potrzeba utrzymywania wyższych zapasów przez firmy chcące zapewnić ciągłość
dostaw czy też dalszy rozwój branży e-commerce i strategii sprzedaży wielokanałowej,

która w warunkach ograniczeń handlu stacjonarnego zyskuje na znaczeniu. Potwierdzają
to wyniki wolumenu transakcji najmu, który
od początku roku osiągnął rekordowe 3,5 mln
mkw., z czego, co warte podkreślenia, aż 71%
stanowiły nowe umowy i ekspansje.

do indywidualnych potrzeb, co będzie miało
pozytywny wpływ na dalszy rozwój sektora przemysłowego w Polsce – mówi Joanna
Sinkiewicz, dyrektor Działu Powierzchni
Przemysłowych i Logistycznych, Cushman
& Wakefield.

– Pomimo drugiej fali pandemii Covid-19 nadal
obserwujemy wysoką aktywność najemców,
co świadczy o dobrej kondycji rynku magazynowego. Zwiększona dostępność powierzchni
magazynowej jest korzystna w warunkach
wysokiego popytu, w szczególności dla tych
najemców, którzy poszukują powierzchni magazynowej dostępnej do wynajęcia w krótkim
czasie od podjęcia decyzji. Ponadto na rynku
aktywne pozostają firmy poszukujące nowych
projektów i inwestycji BTS dostosowanych

A jak wygląda sytuacja w Szczecinie i okolicach? Zbadała to firma Axi Immo. Bliska granica z Niemcami, a także ulokowanie w pobliżu
ważnych szlaków komunikacyjnych to z pewnością jedne z najważniejszych czynników
przy wyborze Szczecina jako bazy logistyczno
-magazynowej dla firm rozważających rozwój
w regionie zachodniej Polski. Na koniec czerwca 2020 r. na rynku zaobserwowano zwiększoną aktywność deweloperów, która przełożyła
się zarówno na nowe transakcje najmu, jak

7R Park Szczecin II
też na decyzję o wejściu na ten rynek nowego
azjatyckiego funduszu inwestycyjnego.
W kontekście zainteresowania inwestorów
parkami logistycznymi w regionie Szczecina,
po transakcji z 2018 roku, w której Vestas
Investment Management kupił od Panattoni
Europe centrum dystrybucyjne Amazon w Kołbaskowie o powierzchni 160 000 mkw. w kolejnych kwartałach nie zanotowano nowych
zmian właścicielskich. Dopiero w I kwartale
2020 roku, Savills Investment Management
w imieniu azjatyckiego funduszu inwestycyjnego zdecydowało się na zakup parku logistycznego Panattoni Szczecin II o powierzchni 69 000 mkw.

Pomimo bardzo korzystnej lokalizacji tj. bliskiej granicy z Niemcami, sąsiedztwa z trójmiejskim rynkiem magazynowym, a także
rozbudowanej infrastruktury drogowej czy
funkcjonowaniu portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu, w całym 2019 roku zaobserwowano spowolnienie działalności deweloperskiej. Sytuacja zmieniła się na zakończenie
I połowy 2020 roku, w której oddanie pięciu
nieruchomości magazynowych o powierzchni
93 000 mkw. pozwoliło na zwiększenie całkowitych zasobów rynku w Szczecinie do 813 000
mkw.(+14% r/r).
W kontekście nowej podaży firma Panattoni
w III kwartale rozpoczęła budowę pierwszej
fazy parku magazynowego w Goleniowie,
a także planuje start nowej inwestycji w Załomiu. Niewielkie zmiany po stronie aktywności deweloperskiej nie wpływają znacząco na
współczynnik pustostanów, który od II kwartału 2019 r. utrzymuje się na poziomie ok. 3%.
Stosunkowo niewielka podaż z niską dostępnością powierzchni dostępnej od zaraz powoduje, że czynsze wywoławcze w okolicach

Szczecina zaczynają się od 3,5-3,7 EUR/mkw.,
natomiast stawki efektywne wynoszą 2,5-2,7
EUR/mkw.
– Rynek magazynowy w województwie zachodniopomorskim skupia się na pięciu strategicznych lokalizacjach. Pierwszą i najważniejszą
jest Szczecin z położonymi w granicach miasta
Dąbiem i Załomem. Struktura najemców zdominowana jest tu przez firmy logistyczne, w tym
firmy żeglugowe obsługujące Szwecję. Przejeżdżając drogą S3 na północny wschód dojedziemy
do Goleniowa. Lokalizacja ta przyciągająca
zarówno firmy logistyczne, jak i firmy produkcyjne. To również tu deweloperzy, jak Prologis,
Panattoni, czy 7R zdecydowali się na budowę
nowych centrów magazynowych. Wyjeżdżając
ze Szczecina na wschód drogą S10 dojedziemy do
Stargardu, który na swoją siedzibę wybrały firmy
produkcyjne. Lokalizacja ta cechuje się przede
wszystkim dużą dostępnością pracowników oraz
tradycjami przemysłowymi. Z kolei w ostatnich
latach bardzo głośno było zarówno o Kołbaskowie, jak i Gryfino przez wzgląd na wybór tych
miejscowości przez gigantów e-commerce jak
Amazon czy Zalando - dodaje Karol Osiecki.
Na koniec czerwca 2020 r. na szczecińskim rynku magazynowym zawarto cztery transakcje
o łącznej powierzchni 37 000 mkw. Największymi dwoma było wejście firmy Hultafors do
obiektu BTS przygotowanego przez 7R w Goleniowie (22 100 mkw.), a także zajęcie 7450 mkw.
w Waimea Logistic Park Stargard przez najemcę logistycznego.
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– Stolica województwa zachodniopomorskiego to idealna lokalizacja dla firm, które planują rozwój swojej działalności w oparciu o kanał
e-commerce, a także dla tych prowadzących
interesy z Niemcami czy krajami skandynawskimi. Infrastruktura drogowa w okolicach
Szczecina, a szczególnie droga ekspresowa S3
zapewnia dobry dojazd do Wrocławia i dalej
do Czech. Przykłady dotychczas zrealizowanych inwestycji dla międzynarodowych firm
jak Zalando czy Amazon pokazały, że w tej
części Polski wciąż jest duży potencjał, który
czeka na uwolnienie. Na rynku działa większość deweloperów w tym Panattoni, Mapletree, Exeter, Waimea i 7R. W regionie obecne
są firmy produkcyjne, operatorzy logistyczni,
mniejsze i większe firmy e-commerce. Natomiast najemcy zainteresowani rozwojem

w tym regionie mogą być spokojni o dostarczenie parków logistycznych, ponieważ deweloperzy zapewnili sobie grunty pod dalszą
ekspansję. Z kolei niskie nasycenie parkami
logistycznymi powoduje, że rynek ten posiada
wciąż duże zaplecze wykfalifikowanych pracowników gotowych do pracy od zaraz – mówi
Karol Osiecki, Associate Director Industrial
& Development w AXI IMMO.
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Magazyn Exeter Park Szczecin

Inwestycja w magazyny na wynajem
– czy się opłaca?
Inwestycja w magazyny na wynajem te jeden ze sposobów inwestowania w nieruchomości. Nieruchomości magazynowe w dobrej lokalizacji i długoletnią umową najmu
pozwalają inwestorom na dywersyfikację portfela inwestycyjnego. Na co zwrócić uwagę, aby takie przedsięwzięcie okazało się opłacalnym?
Planując rozdysponowanie środków z zamiarem ich pomnożenia, każdy inwestor powinien
wziąć pod uwagę stan obecny oraz obiektywne
prognozy dotyczące rozwoju rynku, na którym
chciałby ulokować swoje pieniądze. W obliczu
postępującego wzrostu gospodarczego i dobrej
sytuacji w sektorach przemysłowo – produkcyjnych, można się spodziewać, że wynajem nowoczesnych hal magazynowych stanowić będzie
źródło zadowalających dochodów dla właścicieli takich obiektów.
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Chcąc zwiększyć swoje szanse na uzyskanie zadowalającego zwrotu z inwestycji w magazyny
na wynajem, powinieneś wziąć pod uwagę kilka
podstawowych aspektów. Kluczowym będzie
tu oczywiście lokalizacja hali magazynowej. Jeżeli znajduje się ona w pobliżu firm, fabryk i innych przedsiębiorstw. Najlepiej gdy jest blisko
drogi krajowej, autostrady. Twoje możliwości na
korzystne wynajęcie magazynu rośnie. Zawsze
warto zorientować się także w planach zagospodarowania przestrzennego obszaru, na którym
znajduje się hala. To, że obecnie nie stanowi on
atrakcyjnej lokalizacji dla przemysłu, nie oznacza, że nie będzie tak w niedalekiej przyszłości.
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Kolejnym ważnym aspektem decydującym
o zainteresowaniu potencjalnych najemców
hali magazynowej są ich potrzeby podyktowane najczęściej profilem działalności. Jeżeli więc
wiesz, że firmy znajdujące się w pobliżu Twojej
powierzchni magazynowej zajmują się importem, eksportem, produkcją lub sprzedażą odzieży, żywności czy elektroniki, sprawdź jakich

warunków przechowywania będą oczekiwali.
Wychodzenie naprzeciw potrzebom najemcy
może znacznie przyspieszyć zwrot z inwestycji.
Jednym z najistotniejszych czynników inwestycji w nieruchomości komercyjne jest stan techniczny lokalu. Jeżeli bowiem zdecydujesz się na
zakup hali magazynowej wymagającej remontu,
wymiany instalacji czy innych nakładów finansowych, na zwrot z inwestycji możesz czekać
latami. Nie powinieneś też liczyć na to, że potencjalnego najemcę skusi niska cena magazynu
znajdującego się w opłakanym stanie technicznym. Pamiętaj, że przedsiębiorcy muszą sprostać wielu restrykcyjnym przepisom w aspekcie
składowania swoich towarów.
Na koniec warto obliczyć kiedy zwróci się nam
inwestycja w zakup i wynajem nieruchomości
magazynowej. Inwestycja w magazyny, szczególnie te o zaawansowanych rozwiązaniach
technicznych, czy sporych kubaturach, może
przekraczać możliwości finansowe samodzielnego inwestora. Nic jednak straconego. Tak, jak
w przypadku innych nieruchomości komercyjnych, tak również w branży magazynowej może
znaleźć zastosowanie tzw. współdzielenie inwestycji. Crowdfunding w Polsce prężnie się rozwija i sukcesywnie wkracza na nowe rynki. Jeżeli
pojawi się zatem możliwość zakupu inwestycyjnego np. ogromnej powierzchni magazynowej
z wydzielonymi przestrzeniami przeznaczonymi
na wynajem, nic nie stoi na przeszkodzie, aby
w przedsięwzięciu wzięło udział kilku zainteresowanych inwestorów.

MARCIN PABIJANEK
autor bloga www.social.estate. Prekursor budowania majątku i ochrony oszczędności
poprzez crowdfunding nieruchomości komercyjnych w Polsce dla inwestorów indywidualnych. Po latach pracy w branży finansowej zauważył, że nieruchomości komercyjne
wynajęte dla sieci handlowych mają wiele
więcej zalet niż powszechnie dostępne sposoby inwestowania pieniędzy. Dlatego zbudował aplikację app.social.estate, dzięki której
indywidualni inwestorzy mogą inwestować
w nieruchomości komercyjne od 3 000 zł,
otwierając tym samym rynek, który w Polsce
jest w 90% zdominowany przez inwestorów
zagranicznych.

Inwestycje w nieruchomości premium
w dobie pandemii
„Nie czekaj, żeby kupić nieruchomość. Kup nieruchomość i czekaj”. Ta sprawdzona
maksyma najlepiej oddaje sens inwestowania w nieruchomości segmentu premium
– mówi Remigiusz Chrzanowski, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu PCG Group, spółki
realizującej inwestycję Victoria Apartments.
Nieruchomości w czasach kryzysów zawsze
uchodziły za najbezpieczniejszą formę inwestycji. Czy tak jest również w przypadku
sytuacji z COViD-19? Jeśli tak, to dlaczego?
To prawda, w niepewnych czasach, na niestabilnych rynkach finansowych czy w okresach
zbyt wielu zmiennych w otoczeniu biznesowym, nieruchomości zawsze będą stanowić
bezpieczną przystań dla naszych finansów.
Przede wszystkim są namacalne, można je zobaczyć, dotknąć, poczuć bez obaw, że zmienią
miejsce pobytu. Stanowią też dobrą ochronę
kapitału przed skutkami inflacji, gdyż o wiele
szybciej drukuje się masy pieniądza niż zwiększa zasoby mieszkań. Dodatkowo atrakcyjne
nieruchomości są w stanie generować stały
i cykliczny dochód z ich wynajmu. Przy zmieniających się preferencjach konsumpcji tego
typu dóbr z posiadania na rzecz używania,
oraz przy rosnących wymaganiach banków
przy udzielaniu kredytów, wynajem mieszkania będzie idealnym rozwiązaniem na niepewne czasy.

W Polsce luksusowe apartamenty sprzedają się na pniu. Czy na tego typu apartamencie można zarobić i czy jest to dobry

Remigiusz Chrzanowski, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu PCG Group
pomysł na inwestycję krótkoterminową,
czy bardziej długoterminową?
Luksusowe apartamenty mają podstawową
przewagę nad nieruchomościami rynku popularnego – zdecydowanie lepiej trzymają
wartość. Co ważne nieruchomości premium
w Polsce to naprawdę światowa ekstraklasa –
unikalne projekty, ponadczasowy design, profesjonalna realizacja z dbałością o szczegóły,
zawodowy marketing i obsługa klienta, atrakcyjna oferta komplementarna. Zdecydowanie kierunek długoterminowy, gwarantujący
bezpieczeństwo kapitału i większy potencjał
wzrostu wartości inwestycji.
Jakie jest zainteresowanie inwestorów inwestycją Victoria Apartments i jakie są największe inwestycyjne zalety Victorii?
Po kilku latach przygotowań do wejścia Grupy
PCG na rynek szczeciński, wybraliśmy wiosnę
tego roku na rozpoczęcie budowy inwestycji
premium Victoria Apartments nad jeziorem
Dąbie. Jak się okazało, z powodu wybuchu
pandemii był to najtrudniejszy moment na
przedstawienie się w nowym miejscu, zaprezentowanie naszej oferty i budowanie wiarygodności, gdy uwaga potencjalnych klientów
skierowana jest w inną stronę. Ale planowo ru-

szyliśmy z budową i sprzedażą naszych apartamentów, co finalnie okazało się dobrą decyzją. Zawsze będę powtarzał, że dobry projekt
obroni się sam, wystarczy uczciwie i dobrze
go zaprezentować. Wyjątkowa lokalizacja tuż
przy linii brzegowej, w bliskim otoczeniu natury, nieograniczone atrakcje dla miłośników
sportów wodnych, ponadczasowa architektura umiejętnie wkomponowana w otoczenie
oraz inteligentne rozwiązania zastosowane
w naszych apartamentach, zyskały uznanie
naszych klientów. A w decyzjach inwestycyjnych ogromną rolę odgrywa wielowariantowa
opcja wykończenia „pod klucz” oraz uszyta
na miarę oferta zarządzania nieruchomościami z bardzo korzystną stopą zwrotu. Notujemy duże zainteresowanie ze strony klientów
z zagranicy, choć cieszy fakt, że to rodzimych
inwestorów jest więcej, że docenili walory
naszej Victorii i zaufali nam w tych trudnych
czasach.
Czy istotnie warto już teraz podejmować
decyzje inwestycyjne, czy może warto
chwilę poczekać na spokojniejsze czasy.
Na to pytanie odpowiem słowami T. Harv Ekera: „Nie czekaj, żeby kupić nieruchomość. Kup
nieruchomość i czekaj”.
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Jakie są najważniejsze atuty nieruchomości
w kontekście inwestycyjnym?
Nie każda nieruchomość będzie tak samo
atrakcyjna, dlatego warto zwrócić uwagę na
najistotniejsze jej wyróżniki. Przede wszystkim lokalizacja. Kluczowa jest tu okoliczna
infrastruktura, czyli dobra komunikacja ze
światem (praca, szkoła, zakupy, gastronomia,
kultura, przyjaciele, itd.) a także zdrowe, zielone i estetyczne otoczenie (rekreacja, sport,
natura). Pamiętajmy, że nasz dom lub mieszkanie to nie tylko przysłowiowe 4 ściany, ale
nasze wyjątkowe miejsce na Ziemi, z którego
na wszystkie strony powinny otwierać się
najlepsze dla nas możliwości życia i kosztowania świata. Oczywiście ważne jest też to,
co w środku, czyli estetyka, jakość materiałów, przemyślane układy czy systemy poprawiające komfort zamieszkania (smart home).
Inwestorzy nastawieni na czerpanie korzyści
z wynajmu nabytej nieruchomości, poszukają
wygodnej opcji indywidualnego wykończenia
„pod klucz” i nieangażującego ich zbytnio,
profesjonalnego zarządzania procesem wynajmu. Firmy realizujące taką usługę oferują
atrakcyjną stopę zwrotu w przedziale od 5 do
nawet 11% przy wynajmie krótkookresowym.

autor: Wiktor Wiktorow
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Biuro z widokiem na biznes
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W 2021 roku wystartuje drugi etap inwestycji CLUBHOUSE prowadzonej przy ulicy
Przestrzennej. W ramach niego, istniejący hangar rozbudowany zostanie o nowoczesną powierzchnię biurową.
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Firma Marina Developer kojarzy się wielu
osobom głównie z projektami i realizacjami
mieszkaniowymi o bardzo wysokim standardzie. Dzięki niej powstało osiedle Apartamenty Warszewo – tuż przy Puszczy Wkrzańskiej.
Realizuje również inwestycję Półwysep Dziwnów otoczoną Zatoką Wrzosowską nad Morzem Bałtyckim. Możemy także obserwować
niezwykle spektakularną budowę, jaką jest
CLUBHOUSE przy ulicy Przestrzennej. Wystar-

towała zaledwie kilka miesięcy temu, a postępy prac już widać.
– Szukając miejsca na naszą kolejną prestiżową
inwestycję postawiliśmy sobie pytanie: gdzie
sami byśmy chcieli mieszkać? – mówi Krystian
Surmacz, przedstawiciel dewelopera. – Braliśmy pod uwagę miejsce, układ komunikacyjny
oraz walory, jakie niosły za sobą rozpatrywane lokalizacje. Nie bez znaczenia była dla nas

tożsamość oraz to, co bije nam mocno w sercach, czyli żeglarstwo. Dużo zieleni, świetnie
skomunikowane miejsce, niepozbawione zalet
miejskiej aglomeracji. To wszystko łączy w sobie CLUBHOUSE.
Marina Developer nie skupia się jednak wyłącznie na budowie mieszkań. Przy ulicy Judyma,
w samym sercu Parku Chopina, przebudowuje
zabytkowy budynek na potrzeby ekskluzyw-

nych powierzchni biurowych oraz sektora
medycznego. Prace prowadzone są pod nadzorem konserwatora zabytków.
– Ogromne wrażenie zrobi z pewnością
drugi etap inwestycji z ulicy Przestrzennej.
Wystartujemy z nim w drugiej połowie 2022
roku – zapowiada Surmacz. – Istniejący hangar rozbudowany zostanie o powierzchnie
biurową. Nie będą to jednak zwykłe biura,
a z widokami, jakich nie spotkamy nigdzie
indziej w Szczecinie. Liczymy na to, że niektórzy z naszych klientów przeniosą tu swoje firmy. Mamy bowiem do czynienia z projektem, któremu w pełni przyświeca nasza
filozofia: mieszkaj, pracuj, żyj w miejscu adekwatnym do swoich potrzeb i aspiracji.
Marina Developer, jako grupa kapitałowa,
w swoim portfelu posiada więc nie tylko nie-

ruchomości mieszkaniowe, a również handlowe, biurowe czy magazynowe. Należy do
niej również przystań, przy której powstaje
inwestycja CLUBHOUSE.
– Będzie to inwestycja o niezwykle wysokim
standardzie, nie tylko ze względu na położenie. Ekskluzywne powierzchnie biurowe
z widokiem na marinę, mieszkania o bardzo
wysokim standardzie czy bliskość do centrum miasta sprawią, że wyznaczy ona nowe
standardy budownictwa, zarówno mieszkaniowego, jak i biurowego w naszym mieście
– mówi.
Jednocześnie firma szykuje się do kolejnych
inwestycji. Jedna z nich – mieszkaniowa –
prowadzona będzie w samym centrum miasta, przy ulicy Staromiejskiej. Kolejna realizowana będzie w nadmorskim Dziwnowie.

Sprawdź naszą ofertę
www.marina-developer.pl
Zadzwoń: 609 11 30 55
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Profesjonalna, bezpieczna
i ekologiczna dezynfekcja
pomieszczeń
Rozmowa z Hubertem Manikowskim – wyłącznym dystrybutorem w Polsce produktów włoskiej firmy Sanity System, producenta innowacyjnych generatorów
ozonu, których skuteczność w walce z koronawirusem SARS-CoV2 została potwierdzona specjalistycznymi badaniami. Po pierwszym użyciu następuje dezaktywacja koronawirusa ze wszystkich powierzchni w ponad 99 procentach.
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Czym różnią się generatory ozonu Sanity System od tych dostępnych obecnie na rynku w Polsce.
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Przede wszystkim po zastosowaniu produktów Sanity System można od razu
korzystać z pomieszczenia bądź pojazdu – nie trzeba wietrzyć. Posiadają one
katalizator, który po procesie dezynfekcji przekształca ozon z powrotem
w tlen.
Ponadto, wszystkie urządzenia Sanity
System są certyfikowane, testowane

i badane od początku istnienia firmy
tj. od 2010 roku. Ostatnie badanie przeprowadzone w niezależnym instytucie
potwierdza skuteczność dezaktywacji
koronawirusa w 99.9%.
Generatory Sanity System są w 100%
bezpieczne dla wszystkich powierzchni,
materiałów, elektorniki i specjalistycznego sprzętu. Nie bez przyczyny, firma
ma klientów w ponad 50 państwach świata w branży HoReCa, służbie zdrowia czy
wśród takich firm jak: Toyota, Maserati
i Rolls Royce.

To naprawdę robi wrażenie. Na co
może liczyć klient w Polsce.
Oszczędności wynikające z redukcji
kosztów na środki i płyny dezynfekujące
oraz inne działania związane z tym procesem.
Bezpieczeństwo swojego biznesu, pracowników, klientów czy pacjentów,
gdyż po zakończonej dezynfekcji pomieszczenia są one gotowe od razu do
użytku, a stężenie ozonou praktycznie
zerowe.

Pełne wsparcie przed i posprzedażowe. Sanity System oferuje także darmową aplikacje mobilną dostępną w AppStore i Google
Play, dzięki której można się dowiedzieć, jakie podmioty w kraju korzystają już z urządzeń Sanity System.
Ponadto, jako dystrybutor będę prowadził
kampanie marketingowe w mediach społecznościowych, prasie i radio, w których
nasi klienci będą wymieniani.
Jakie stężenie ozonu jest bezpieczne dla
człowieka?
Bezpieczne stężenie ozonu w pomieszczeniu to 0,1 ppm (części na milion). Wielu
producentów jednak zapomina dodać taką
informację w instrukcjach. Dodatkowo,
jeśli używamy do dezynfekcji ogólnie dostępnych w Polsce generatorów ozonu, to
pomieszczenie po takim procesie jest bardzo długo wypełnione cząsteczkami ozonu. Stąd ogólne zalecenie, aby je wietrzyć
(średnio kilkadziesiąt minut) i nie korzystać z pomieszczenia czy pojazdu jeszcze
przez parę godzin od zakończonego procesu. Natomiast takiego problemu nie ma
przy stosowaniu urządzeń Sanity System.
Jaki jest czas takiego ozonowania produktami Sanity System?
Na przykład samochody osobowe/SUV to
22 minut, pokój hotelowy 34 minuty a biuro czy gabinet do 50m2 to czas 45 minut.
Pomieszczenia i pojazdy są gotowe od razu
do użytku a klient ma pewność, że całe otoczenie jest zdezynfekowane w bezpieczny
sposób.
Wydawałoby się, że Sanity System jest
skazane na sukces. Czy widzi Pan jakieś
trudności?
Wchodzimy na rynek Polski dosyć późno.
Mamy świadomość, że potencjalni klienci
już stosują różnego typu środki, urządzenia itd. Jeszcze inni korzystają z firm zewnętrzych oferujących usługi dezynfekcji.
Natomiast znamy wartość i skuteczność
swoich produktów. Dlatego jestem przekonany, że uda nam się nawiązać długoterminową współprace z wieloma klientami
z różnych branż.
Dezynfekcja ozonem to duża odpowiedzialność. Jest to także proces w większości
przypadków niewidzialny, więc konieczne
jest używanie sprawdzonych urządzeń, takich jak Sanity System.

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR W POLSCE
IM Hubert Manikowski
ul. Sienna 9, 70-542 Szczecin
NIP 852 240 45 68

tel. 789 328 772
email: biuro@sanitysystem.pl
www.sanitysystem.pl
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rozmawiał: ds/ foto: materiały prasowe
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Hanna Mojsiuk

Musimy dbać o przedsiębiorców
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Rozmowa z Hanną Mojsiuk – prezesem szczecińskiej Północnej Izby Gospodarczej, największej
organizacji samorządu gospodarczego w Polsce o funkcjonowaniu izby i biznesu oraz jak pomagać przedsiębiorcom w czasie pandemii.
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Została Pani prezesem PIG w październiku tego roku. Zbiegło
się to z bardzo trudnym okresem dla biznesu. Jaka jest Pani
wizja działalności tej największej organizacji samorządu gospodarczego w Polsce? Jakie cele chce Pani osiągnąć w trakcie
swojej prezesury?
W tym szczególnym okresie, który zapewne szybko się nie skończy,
przede wszystkim musimy dbać o interesy przedsiębiorców i docierać z ich głosem i potrzebami do decydentów politycznych na
wszystkich poziomach władzy, zarówno samorządowej, jak i rządowej. Chcemy więc reprezentować biznes jako całość, ale i poszczególne branże z osobna, gdyż obecna sytuacja różnie na nie
oddziałuje. Ważne jest aby pilnować wdrażanych rozwiązań i apelować, by były możliwie najlepsze. Ponadto cały czas w ramach
Izbowego Pakietu Wsparcia pomagamy przedsiębiorcom udzielając porad prawnych, podatkowych, finansowych, dotacyjnych oraz
z zakresu ubezpieczeń społecznych i wielu innych. Podczas drugiej
fali epidemii ograniczamy eventy i spotkania bezpośrednie, ale nie
rezygnujemy z działalności. Przenosimy się w większości do aktywności on-line i jesteśmy do dyspozycji przedsiębiorców cały czas.

Ponadto, jako jedna z największych organizacji tego typu w Polsce, chcemy nadal się rozwijać. Tworzyć nowe inicjatywy, projekty
i przedsięwzięcia współpracując z innymi organizacjami, urzędami
i uczelniami. Chcemy być organizacją opiniotwórczą o zasięgu krajowym, będącą blisko spraw przedsiębiorców i mówiącą ich głosem. Przed nami z pewnością wiele wyzwań. Jednak będąc razem,
solidaryzując się w jedności z pewnością im sprostamy.
PIG wysłała ostatnio do premiera rządu RP 27 postulatów ratowania gospodarki. To głos lokalnego biznesu, czy tez powstawały one w ramach jakichś szerszych konsultacji biznesowych?
Postulaty wysłane ostatnio do Premiera Rządu RP Mateusza Morawieckiego, podobnie jak wiele innych wysyłanych do przedstawicieli władz i instytucji publicznych opracowujemy przede
wszystkim w ramach konsultacji z naszymi członkami i przedstawicielami różnych branż oraz sektorów. Współpracujemy także
z innymi organizacjami biznesowymi, w tym także branżowymi,
tak by nasze postulaty były faktycznie odzwierciedleniem najpilniejszych potrzeb. Następnie są one przygotowywane przy udzia-

le naszych ekspertów działających w ramach Izbowego Pakietu
Wsparcia, prawników, ekonomistów i finansistów, specjalistów
od ubezpieczeń społecznych i wielu innych. Nad postulatami, pracujemy w zasadzie permanentnie od początku pandemii, odpowiadając i stosownie reagując na pojawiające się kolejne wersje Tarczy
Antykryzysowej, czy inne propozycje rządu. Nie tylko pomocowe,
bo należy zaznaczyć, że obecnie trwają prace nad kilkoma ustawami nakładającymi na przedsiębiorców dodatkowe obowiązki
i koszty, bądź ograniczające ich swobodę działania. Co w obecnym
czasie, nie tylko nie pomaga, ale przede wszystkim mocno szkodzi
gospodarce, firmom i pracownikom.
Czy jest już może jakaś odpowiedź ze strony rządu i premiera?
Na część naszych propozycji otrzymaliśmy już odpowiedzi. W niektórych kwestiach jest nić zrozumienia, w innych mamy odmienne
stanowiska. Udało się na przykład przywrócić przed świętami handel i tutaj chcemy pochwalić nasz rząd za dobrą decyzję. Walczymy natomiast nadal o branżę HoReCa, rozrywkę, transport, fitness
oraz o wycofanie się z opodatkowania CIT spółek komandytowych,
czy planu wprowadzenia konfiskaty prewencyjnej. W ostatnim czasie rozpoczęliśmy współpracę z panem Adamem Abramowiczem
– Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców, wstępując do
Rady Przedsiębiorców, gdzie mamy możliwość bardzo aktywnego
uczestnictwa w przedstawianiu bezpośrednio do decydentów propozycji rozwiązań dla naszych przedsiębiorców.
Jak Pani zdaniem będzie wyglądał biznes w Szczecinie i regionie w najbliższych miesiącach?
Niestety, z uwagi na podtrzymanie obowiązywania obostrzeń, dalsze zamknięcie szkół i wielu branż, nadal będziemy świadkami soft
lockdownu, który niewątpliwie będzie negatywnie oddziaływał
na gospodarkę regionu. Są naturalnie branże, które sobie nieźle
lub bardzo dobrze radzą, tj. IT, e-commerce, czy produkcja – choć
w tym wypadku, zgodnie z najnowszymi danymi GUS, następuje
ostre hamowanie dynamiki wzrostu. Z uwagi na fakt, iż nie będzie
w tym roku Świąt Bożego Narodzenia takich jak zwykle, nie będzie
Sylwestra i nie będzie ferii zimowych, będziemy wszyscy odczuwać
efekty spowolnienia gospodarczego. Zmniejszy się konsumpcja
dóbr i usług, a inflacja będzie pozostawała na wysokim poziomie.
Przyczyn wzrostu inflacji w Polsce jest obecnie wiele, ale najbardziej kluczowy jest wzrost kosztów działalności firm. W ostatnich
latach przedsiębiorcy, zwłaszcza usługodawcy, musieli zmierzyć
się z gwałtownymi podwyżkami cen prądu, niedoborem siły roboczej, który podbijał wynagrodzenia, a także z nieproporcjonalnie wysokim wzrostem płacy minimalnej, który wymusił dawanie
podwyżek osobom najmniej zarabiającym, co pociągnęło za sobą
roszczenia płacowe osób o wyższych pensjach. Dobra koniunktura powstrzymywała jednak wzrost cen, gdy nadszedł kryzys ceny
wystrzeliły na dobre. To wszystko nie wróży dobrze, na najbliższe
miesiące. Należy jednak pamiętać, że po kryzysie zawsze musi nastąpić odbicie. Miejmy zatem nadzieję, że ono nadejdzie szybko.

Dziękuję za rozmowę.

rozmawiał: Dariusz Staniewski/foto: Adam Szurgociński
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PIG jest także organizacją integrującą biznes, jest katalizatorem pewnych działań na rzecz np. lokalnego środowiska gospodarczego. Czy wszystkie dotychczasowe inicjatywy jak
np. szkolenia, konkursy dla przedsiębiorców oraz dla uczniów
i studentów, akcje społeczne, wspólne projekty biznesowe
będą kontynuowane? Czy może pandemia wymusi pewne ich
ograniczenie?
Północna Izba Gospodarcza jest przede wszystkim, w tym szczególnym czasie, organizacją samorządu gospodarczego powołaną dla ochrony i reprezentowania interesów zrzeszonych w niej
przedsiębiorców. W ramach naszej Izby działamy na rzecz tworzenia warunków rozwoju i unowocześniania życia gospodarczego,
wspierania inicjatyw gospodarczych, promowania uczestnictwa
w środowiskach opiniotwórczych oraz działania na rzecz rozwoju
międzyregionalnych i międzynarodowych kontaktów. Współpracujemy z administracją rządową i samorządową, organizacjami
lub ośrodkami oświatowo - naukowymi i kształcenia zawodowego z myślą o przygotowaniu do sprostania konkurencji rynkowej

oraz wymaganiom przyszłości. Delegujemy swoich przedstawicieli
do udziału i uczestnictwa w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych, zajmujących się problematyką gospodarczą i rynku
pracy. Jako instytucja otoczenia biznesu pomagamy rozwiązywać
problemy przedsiębiorców, doradzamy, szkolimy, reprezentujemy środowisko, nagradzamy najaktywniejszych, współpracujemy
z podobnymi instytucjami na poziomie krajowym i międzynarodowym. Przede wszystkim stawiamy na cyfryzację, digitalizację i organizujemy szkolenia w tym zakresie. Warto więc działać z nami
i się szkolić wspólnie i być po prostu razem. Nasza dotychczasowa działalność będzie nie tylko kontynuowana, ale też zintensyfikowana. Jak w biznesie, tak i w naszej organizacji, najważniejsze
to być elastycznym i dostosować się do panujących warunków.
Dziś, choć biuro Izby jest czynne cały czas i otwarte na przedsiębiorców, to większość naszych działań odbywa się online, zarówno
szkolenia i warsztaty, spotkania, obrady komisji i rad czy wydarzenia biznesowe i kulturalne. W listopadzie zakończyliśmy konkurs
BusinessAct dla młodzieży, jesteśmy współorganizatorem wraz
z CSL kolejnej edycji „To share knowledge and experience” czy aż
czterodniowego Baltic Business Forum online. W grudniu organizujemy wydarzenie Izba dla Biznesu, podczas którego uhonorujemy
najbardziej społecznie odpowiedzialne firmy, nagrodzimy laureatów
konkursu Diamenty Pomorza organizowanego wspólnie z Funduszem Pomerania i wysłuchamy pięknego koncertu online. Korzystając z okazji chciałabym życzyć wszystkim dużo zdrowia, optymizmu
i wiary, że przezwyciężymy wszelkie trudności wspólnie.
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O abdykujących mózgach, lepkich percepcyjnie idiotyzmach, podstępnych i wyrafinowanych algorytmach sztucznej inteligencji, komplikujących życie uproszczeniach i rozpadających się więziach, czyli o przyszłości, która staje się teraźniejszością rozmawiamy ze
Zbigniewem Skarulem, prezesem znanej szczecińskiej firmy Oskar Wegner, która tworzy,
wdraża i udostępnia dużym korporacjom platformy lojalnościowe i grywalizacyjne.

Jak Pana zdaniem pandemia wpłynęła i wpływa na lokalny biznes – w Szczecinie i regionie? Jak może go zmienić?
Nie wydaje mi się byśmy tu w Szczecinie i regionie skutki pandemii odczuwali wyraźnie inaczej, niż to się dzieje w innych częściach
kraju. Oczywiście, przyglądam się z uwagą i niepokojem, jak radzą
sobie różni moi znajomi i firmy, których rozwój zawsze mnie cieszył.
Trzy przykłady: Puccini, Follow me i Event Factory… Kto dziś kupuje
walizki? Kto jeździ do Berlina na lotnisko? Kto dziś organizuje masowe imprezy? Takie gwałtowne spadki popytu muszą przynosić poważne turbulencje. Możesz prowadzić swój biznes na najwyższym
poziomie, możesz realizować najbardziej przemyślaną strategię, ale
jednak nie wszystko zależy od ciebie, nie przed wszystkim możesz
się uchronić. Myślę, że pandemia zostawi w naszej świadomości
trwały ślad. Pewnie wszyscy staniemy się trochę bardziej ostrożni,
mniej skłonni do inwestycyjnego ryzyka. No i pewnie jeszcze bardziej będziemy doceniać znaczenie dobrze zintegrowanego zespołu
i takich wartości, jak zaufanie i solidarność.
Jakim branżom grozi upadek, jakie przetrwają a jakie mają szanse na rozwój, jakie nowe mogą się pojawić?
W pierwszych dniach pierwszego lockdownu najbardziej współczułem gastronomikom. Zamykają ci lokal i co możesz zrobić? Później
przyszła refleksja, że te granice ryzyka przebiegają w bardzo nieoczywistych miejscach. Weźmy branżę odzieżową. Sprzedajesz garnitury – masz pod górkę, bo wesela odwołane, a biznes, jak wiadomo, spotyka się w kamerkach ubrany jedynie od pasa w górę, więc
połowa Twojego asortymentu (czyli spodnie) zalega w magazynach.
Ale jeśli sprzedajesz dresy, to już popyt ci rośnie, bo trudno przecież
cały dzień chodzić po domu w piżamie. Nawet gastronomię kryzys
dotyka bardzo nierówno. Na pewno łatwiej przetrwać pizzerii – bo
pizzę dość łatwo można rozwozić – niż knajpie specjalizującej się
w biznesowych lunchach. No ale gdyby chcieć snuć tu jakieś poważniejsze refleksje, to bez wątpienia na pandemii najwięcej może „zyskać”– w tym kontekście nie mogę tego słowa użyć bez cudzysłowu
– szeroko rozumiana branża nowych technologii. Te procesy i tak się
toczyły, tyle, że teraz potoczą się w jeszcze szybszym tempie. Najłatwiejsze do zaobserwowania przyspieszenie dokonuje się w obszarze e-commerce. Coraz częściej i więcej kupujemy w Internecie.
To oczywiście pociągnie kolejne zmiany, na przykład dalszą digitalizację pieniądza, (kiedy ostatni raz wybierałeś gotówkę z bankomatu?), dalszy rozwój bankowości internetowej, przyspieszenie rozwoju Big Data i sztucznej inteligencji, technologii telekomunikacyjnych itp.
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Jakie zmiany, Pana zdaniem, w organizacji pracy w biznesie
może spowodować pandemia? Czy tylko np. zdalna powinna
być łączona z biurową, czy w wielu przypadkach zdalna powinna zastąpić biurową? Czy COVID wymusi jakieś poważniejsze
zmiany?
Ostatni raz byłem w podróży służbowej chyba w lutym. Wcześniej
do Warszawy jeździłem parę razy w miesiącu. Pierwsze spotkania
na platformach video-konferencyjnych wymusił lockdown. Ale jak
już można było swobodnie się przemieszczać i bezpośrednio spotykać, okazało się, że powrotu do tych podróży po kraju nikt specjalnie nie chce. Praktyka pokazuje, że spotkania na Zoomie czy
Teamsach mogą być równie efektywne, co te w realu. Tyle, że tych
on-linowych można odbyć w ciągu jednego dnia więcej, niż tych
bezpośrednich w całym tygodniu. Krótko mówiąc w tym obszarze
zmiany mogą być potężne i daleko idące. W mojej firmie, podobnie
jak w wielu innych, jedynie 10-15 procent załogi przychodzi do biura.
Reszta pracuje zdalnie. Nie mam wątpliwości, że ta tendencja się
utrzyma. Po co tracić czas na dojazdy? Dlaczego nie wykorzystać
krótkiego przestoju na spacer z psem? Po co kupować kawalerkę
w drogim centrum, jeśli można zamieszkać w dużo tańszym osiedlu
na przedmieściu, i to pod lasem, co przy kolejnej pandemii może
być zbawienne…Czy praca zdalna niesie same zalety? Absolutnie
nie! Największe zagrożenie to wszelkie skutki procesów dezintegracyjnych. Najpierw – choćby z powodu braku pogawędek przy biurowym ekspresie do kawy – słabną więzi, gubi się poczucie identyfikacji ze wspólnym celem, spada zaangażowanie, a potem praca staje
się już jedynie obowiązkiem. Wykonywanie pracy bez satysfakcji
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i poczucia sensu musi rodzić frustrację, a może
też prowadzić do stanów depresyjnych.
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Czy zwiększy się rola mediów społecznościowych w działalności biznesowej? Dla jakich branż to może być szansa?
Proces dalszej egalitaryzacji mediów na skutek
pandemii jeszcze bardziej przyspieszył. Strach,
gniew i podwyższone emocje najsilniej kreują popyt na informację. To nie jest najlepszy
trend. Każdy może być dziś – i prawie każdy
w jakimś zakresie jest – twórcą wiadomości.
W tej powodzi wszelakich treści z trudem
przebijają się te rzetelne, wyważone i dobrze
udokumentowane. Bardzo mnie zajmuje pytanie, jak to się wszystko dalej potoczy, czy
będzie się pogłębiał informacyjny chaos i poszerzało pole do cynicznych manipulacji, czy
też uruchomi się jakiś przeciwny nurt. Chciałbym wierzyć, że coraz mniej uwagi w mediach
społecznościowych – i w ogóle w przestrzeni
publicznej – będą zajmować wysiłki grup rekonstrukcyjnych pompujących zbiorowe ego
sukcesami średniowiecznego rycerstwa, a coraz więcej kompetentni fachowcy poszukający
praktycznych rozwiązań globalnych problemów przyszłości. Gdybym miał w kieszeni wolnych parę milionów, zainwestowałbym w sieć
reporterów – amatorów gotowych przy pomocy swoich telefonów komórkowych dokumentować ważne wydarzenia. Jestem przekonany,
że będzie wciąż rosło znaczenie siły obrazu
i video-relacji. Może udałoby się w ten sposób
uzyskać jakiś, choćby minimalny wpływ na postrzeganie tego, co się wokół dzieje i jeszcze
„nie dołożyć do interesu”.
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Wspomniał Pan, że proces dalszej egalitaryzacji mediów na skutek pandemii jeszcze
bardziej przyspieszył. Czy media mogą być
jeszcze bardziej egalitarne niż są teraz?
Różnie to pojęcie można rozumieć. Ale tak,
końca tego procesu nie widać. Coraz więcej
ludzi będzie miało coraz większy dostęp do coraz większej ilości (świadomie nie mówię liczby)
informacji i coraz więcej ludzi będzie publikowało coraz więcej treści, korzystając z coraz
powszechniejszych i łatwiejszych do użycia narzędzi komunikacyjnych – przede wszystkim coraz doskonalszych smartfonów, choć nie tylko.
Sprzyja temu rozwój technologii, rozwój sztucznej inteligencji oraz wszelkie niepokoje o naszą
przyszłość (pandemie, ocieplenie klimatu, nierówności społeczne, populistyczni politycy itd.).
Łatwiejsze staje się robienie zdjęć i relacji filmowych, coraz bardziej intuicyjne staje się ich publikowanie (obniża się bariera wejścia). A wyobraźmy sobie co będzie się działo, jeśli na przykład
Alphabet z nowym impetem wróci na rynek ze
swoim słynnymi „okularami” (googleglasses). Pokusa nagrywania wszystkiego i wszędzie będzie
rosnąć równie szybko, jak liczba smart-okularów
na naszych nosach. Algorytmy sztucznej inteligencji doskonalone przez Social Media zadbają
o to, by docierały do nas tylko angażujące uwagę
i pobudzające nas do interakcji treści. Im więcej
będzie do nas trafiać wywołujących niepokój
wiadomości, tym silniejsza będzie w nas potrzeba, żeby je nieustannie śledzić i na nie reagować.
To oczywista pętla sprzężenia zwrotnego.

Ludzie są coraz bardziej zagubieni w natłoku informacyjnym. Coraz częściej za prawdę
przyjmują i kolportują fake newsy. W Internecie pojawiła się nawet strona, która prezentuje w jaki sposób odróżnić prawdziwą
informację od fake newsa. Czy już ogarnął
nas chaos informacyjny czy ciągle jest jeszcze przed nami? Czy zatraciliśmy już umiejętność odróżniania prawdziwych informacji od fałszywych? Czy potrzebni nam będą
„instruktorzy” pokazujący, które informacje są dobre a które złe, których wysłuchać
a których nie, które są prawdziwe a które
nie?
Jeszcze wiele przed nami. Najbardziej niebez-

pieczne są wszelkie bańki informacyjne, gromadzące wielkie grupy społeczne, karmiące się
nawzajem irracjonalnymi opowieściami. Kiedyś, żeby powstała sekta, niezbędny był charyzmatyczny guru. To limitowało liczbę sekt
i ich liczebność. Teraz wystarczy, nawet nie
taka wielka, byle przełamująca masę krytyczną – porcja krążących w cyberprzestrzeni, lepkich percepcyjnie idiotyzmów (np. „ziemia jest
płaska”), żeby takie procesy założycielskie toczyły się niejako samoistnie. Walka z zakorzenionymi i krążącymi swobodnie irracjonalnymi
przeświadczeniami jest szalenie trudna. To jak
walka z pandemią wirusa. Najlepiej zapobiegać
i budować „odporność”. Tym właśnie powinna

zajmować się szkoła: budować autorytet wiedzy naukowej, stawiać jasne granice pomiędzy
prawdą historyczną i prawdami wiary, uczyć logiki i statystyki, wyjaśniać różnicę między korelacją, a związkiem przyczynowo skutkowym,
tłumaczyć mechanizmy działania ludzkiego
mózgu, i wreszcie – a czemu nie – kształtować
praktyczną umiejętność odróżnienia „fake
newsów” od wiarygodnych informacji.

W którą stronę powinien zmierzać Szczecin? Gdzie tkwi potencjał tego miasta? Jak
powinien zostać wykorzystany?
Hmmm… Ludzie dawniej nie osiedlali się w miastach, żeby cieszyć oko widokiem krużganków.
Osiedlali się tam, żeby przetrwać, znaleźć pracę i schronienie. Dziś ten ruch w stronę miast
wynika z chęci wygodniejszego życia i wciąż
nie kryje się za tym jakaś tęsknota za murami. Ta najbardziej pierwotna, najgłębsza tęsknota, która w nas jest, to potrzeba kontaktu
z naturą. A zatem postawiłbym banalnie na
wodę i zieleń. Tym bardziej, że w Szczecinie
jest z czym startować. Żeby ta idea zaczęła
żyć i naturalnie się kolportować, musiałaby
zejść z poziomu abstrakcji na poziom konkretu: słów i pojęć, które dobrze karmią wyobraźnię. A więc nie „zieleń”, ani nie „drzewa”, ale na
przykład „magnolie”… Chociaż nie, to jednak
strasznie wzdychliwe słowo… Niestety, „Rustica Rubra” też nie brzmi najlepiej… Ucieszyłbym
się, gdyby ktoś taką wizję stworzył. Z tym, że
nie powinien to być obraz Szczecina z lotu ptaka. Raczej silny zoom na „detale”: na balkony,
bramy do podwórek, alejki w parkach i ławki
na skwerach, na pomosty, a może nawet na
trzmieliny, krwawniki, bodziszki i ukwapy…
Dziękuję za rozmowę.

rozmawiał: Dariusz Staniewski
foto: Jarosław Gaszyński
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Coraz częściej pojawiają się głosy o zmęczeniu Internetem. Ludzie korzystają z niego
w pracy, w domu, dzięki niemu spędzają
wolny czas, uprawiają sport, wymieniają
informacje, prowadza operacje finansowe
i biznesowe itp. Czy można już zauważyć
odwrót od Internetu? Ludzie powoli wracają
do integrowania się, odbudowywania więzi
międzyludzkich, szukania bliskości, czytania książek w wersji papierowej, robienia
zakupów w sklepach, a nie w sieci itp. Jaki
będzie człowiek popandemiczny? Czy powstanie jakiś „nowy człowiek”?
Człowiek długo jeszcze będzie „taki sam”. Nie
zmienił się bowiem w sensie ewolucyjnym
– i szybko nie zmieni – ludzki mózg. Wciąż
napędzają nas te same instynkty (obronne,
plemienne, łowieckie). I wciąż rządzi nami
ekonomika zachowań, co oznacza, że zawsze
w dłuższym horyzoncie i większej skali zwycięża „skrót”, uproszczenie, wszystko to co

łatwiejsze i prostsze w użyciu. Z tej potrzeby
wzięła się większość wynalazków, nie wyłączając koła. A zatem może i będziemy tęsknić za
„pięknymi” czasami bez Internetu, ale z całą
pewnością go nie porzucimy. Chyba, że wyprze
go Coś, co jeszcze bardziej będzie nam „ułatwiać” funkcjonowanie w coraz bardziej złożonej rzeczywistości. To zresztą niezły paradoks,
że upraszczając sobie cały czas życie, jednocześnie mocno je sobie komplikujemy. Najtrudniejsza w takim pogmatwanym świecie „nadmiaru”
wszystkiego staje się sztuka wyboru. I tu czyha
chyba na nas największa pułapka. Wynalazca
koła bardzo nam ulżył zdejmując z naszych pleców wielkie ciężary. A co się stanie, jeśli skumulowany wysiłek współczesnych „wynalazców”
uwolni nas od trudów nieustannego zmagania
się z koniecznością wyborów i kłopotliwych decyzji? Najpierw algorytmy sztucznej inteligencji
będą nam podpowiadać – powiedzmy – co zjeść
na śniadanie… Ale z czasem mogą to już być coraz poważniejsze rozstrzygnięcia. Nasze rozleniwiane systematycznie mózgi mogą zechcieć
zupełnie abdykować… Zgadzam się jednak, że
równolegle będą działać siły przesuwające nas
w stronę tego, co przewidywalne, znane i bezpieczne. A zatem jak najbardziej będziemy szukać i bliskich bezpośrednich więzi, i zakupów
w sklepach, i papierowych wydawnictw, takich
jak Prestiż. Ale to nie będzie jeden z tych głównych megatrendów.

55

Rynek pracy przyszłości
Wciągu najbliższych dziesięcioleci całe doświadczenie tego, co oznacza „praca”, może się dramatycznie zmienić, wpływając na nasze relacje z kolegami i pracodawcami – prognozują eksperci EY. Z kolei z aportu OLX wynika, że cyfryzacja, automatyzacja i digitalizacja to kluczowe
zmiany, jakie dotyczyć będą rynku pracy w przyszłości. One też wypłyną na profil poszukiwanych do pracy kandydatów.

Na pewno ogromny wpływ na zachodzące zjawiska na rynku pracy będzie miało nasze doświadczenie wynikające z pojawienia się
COVID-19, które być może pozwoli na wprowadzenie pracy zdalnej
jako powszechnego standardu. Czego więc możemy się spodziewać na rynku pracy w przyszłości?
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Zarządzanie nie tylko ludźmi
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Dyrektorzy generalni będą zarządzać siłą roboczą złożoną zarówno z ludzi, jak i maszyn. Dziś niewielu z nas postrzega siebie jako
menedżerów maszyn. Jednak w przyszłości, gdy będziemy pracować razem z robotami (np. zaprojektowanymi do fizycznej pracy
z ludźmi), zarządzanie maszynami prawdopodobnie zajmie dużo
czasu. Chociaż roboty mogą być w stanie uwolnić nas od najbardziej przyziemnych zadań, co pozwoli nam wnieść wartość dodaną
do naszej organizacji na inne sposoby, będziemy musieli wziąć odpowiedzialność za etyczne konsekwencje wykorzystania tej technologii. Osoby zarządzające z poziomu C-level będą najbardziej
obciążone odpowiedzialnością, jeśli chodzi o wprowadzenie odpowiednich kontroli i zarządzania. Wszystko w celu zapewnienia,
że sztuczna inteligencja i odpowiednie algorytmy działają zgodnie
z przewidywaniami, tj. bez naruszania prywatności, bezpieczeństwa lub ochrony. Będą także musiały ustalić jasne parametry do-

tyczące interakcji ludzi z maszynami: gdzie kończy się inteligencja
technologiczna i ludzki osąd?
Gig economy to przyszłość
Coraz więcej z nas będzie pracownikami gig economy - gospodarki, do której przechodzimy coraz częściej (zgodnie z najnowszymi danymi z World Development Report na temat rozwoju).
Coraz więcej osób staje się przedsiębiorcami i zarabia na życie
pracując nad serią krótkoterminowych projektów dla różnych
organizacji, a nie na pełnoetatowej roli u jednego pracodawcy.
W miarę nasilania się tego trendu będzie on miał ogromny wpływ
na sposób, w jaki osoby z poziomu C-level komunikują swoją wizję i poczucie celu, przyciągają i zatrzymują ludzi, zapewniają
możliwości rozwoju i na bieżąco współpracują z pracownikami.
Daje to również duże możliwości zróżnicowania zespołów pod
względem kompetencji, a także podołania wyzwaniom logistycznym w zakresie szybkiego i skutecznego wdrażania pracowników do projektów. Platformy będą odgrywać kluczową rolę. Już
teraz pracownicy firm z obszaru gig economy coraz częściej
znajdują projekty za pośrednictwem platform internetowych,
takich jak GigNow - globalnego rynku talentów stworzonego
przez EY.

Będziemy nosić microczipy
To etyczne pole minowe, ale ludzkie microchipy są już testowane w takich krajach jak Szwecja, Norwegia i USA. Mogą być one niezwykle
wygodne dla pracowników, eliminując konieczność posiadania przy
sobie legitymacji, kluczy, kart kredytowych i biletów kolejowych. Mogą
również pozwolić nam zalogować się do firmowych systemów komputerowych bez konieczności pamiętania hasła. Chociaż taka perspektywa może dziś wydawać się nieatrakcyjna, prawdopodobnie będziemy
o wiele bardziej akceptować tę koncepcję, gdy zaczniemy dostrzegać
jej korzyści. Na przykład, gdy używając chipów do monitorowania stanu naszego zdrowia, a nawet jako zamienniki dla naszych smartfonów.
Jednak z perspektywy prezesów firm, zakładanie microchipów ludziom
wiąże się z poważnymi problemami etycznymi. Będą musieli upewnić
się, że chipping nie jest wykorzystywany jako sposób na nadużywanie
lub wykorzystywanie pracowników, traktowany jako sposób egzekwowania „własności” lub wykorzystywany do celów, do których nie był
pierwotnie przeznaczony. Będą także musieli rozważyć, w jaki sposób
prywatność pracowników będzie chroniona - kto będzie mógł uzyskać
dostęp do informacji na chipach i dlaczego?
Praca stanie się synonimem edukacji
Przekwalifikowanie i podnoszenie kwalifikacji pracowników powinno
być jednym z najważniejszych celów dyrektorów generalnych. Świat
zmienia się tak szybko, że żadna organizacja, która nie ma strategii ciągłego rozwoju umiejętności swoich ludzi, nie ma przyszłości. Jeśli firmy
mają prosperować, STEM musi zostać jeszcze bardziej osadzone w naszych systemach edukacji niż obecnie. Ponadto, jak pokazuje badanie
EY Global Alumni Survey z 2018 r., zarządzający firmami muszą nie tylko pielęgnować umiejętności techniczne, ale także takie jak krytyczne
myślenie, umiejętność współpracy, przywiązanie do etyki oraz poczucie
komfortu w obliczu zmian.
Coraz mniej czasu spędzonego w biurze
Czy w przyszłości będziemy musieli fizycznie być obecni w biurach? Czy
może będziemy w stanie skutecznie zrekonstruować środowisko biurowe za pomocą wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości? Osoby stojące
na czele firm muszą rozważyć, w jaki sposób stworzą miejsce pracy, do
którego pracownicy będą się „przenosili” po prostu zakładając zestaw
słuchawkowy. Wszystko bez konieczności realnego przemieszczania się.
Czy zbudujemy przekonujące wirtualne doświadczenia w miejscu pracy,
które pozwolą ludziom wchodzić i wychodzić ze spotkań, rozmawiać
z kolegami przy następnym biurku i jeść lunch we wspólnym środowisku
stołówki, jakbyśmy tam faktycznie byli? Jak utrzymamy nasze ludzkie
relacje w coraz bardziej cyfrowym świecie? Co powinniśmy zachować
w zakresie fizycznych spotkań, aby wspierać te osobiste kontakty? To
obszar, który na pewno już wkrótce będzie zagospodarowany.
Jak będzie wyglądał świat pracy w nie tak odległej przyszłości? Sztuczna
inteligencja i inne technologie będą nieuchronnie ogromnymi czynnikami napędzającymi przyszłość pracy. Podobnie zmiany demograficzne
i oczekiwania społeczne wywrą na nią nie mniejszy wpływ. Chociaż nie
wiemy dokładnie, co nas czeka, oczywiste jest, że kadra poziomu C-level
w firmach musi zacząć planować przyszłość, w której wezmą pod uwagę
zarówno odpowiedzialność za efektywność pracowników, jak i etyczne wykorzystanie z maszyn. By kreować takie miejsce pracy, które umożliwi ludziom ciągły rozwój. Bo rozwój pracowników to przecież rozwój całej firmy.
Raport OLX Praca. Know How 2021

Umiejętności i zawody przyszłości
Zdaniem pracodawców, którzy wzięli udział w badaniu, za sprawą pandemii zmienią się oczekiwania względem kandydatów. Pracodawcy przewidują, że transformacji ulegnie sylwetka idealnego pracownika. Na pytanie: „Jakie zjawiska przybiorą na sile i będą się rozwijać na rynku pracy
po pandemii”, aż 82 proc. respondentów odpowiedziało, że nastąpi cyfryzacja, digitalizacja i automatyzacja procesów, 81 proc. odpowiedziało, że
obserwowany będzie rozwój adaptacyjności przedsiębiorstwa, 80 proc.
wskazało na tworzenie warunków do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
pracowników, a 77 proc. uważa, że nastąpi rozwój pracy zdalnej i zwiększy się elastyczność związana z miejscem i godzinami pracy.
Za sprawą tych zjawisk wzrośnie znaczenie takich umiejętności, jak:
umiejętność współpracy, odporność na stres, umiejętność zarządzania
czasem, chęć ciągłego rozwoju, kreatywność, zdolności interpersonalne, empatia i zdolności adaptacyjne. Ważną cechą idealnego pracownika będą też jego kompetencje cyfrowe.
A jakie profesje będą odgrywać ważną rolę po pandemii? Według raportu będą to zawody związane z tworzeniem i obsługą rozwiązań IT,
a więc: testowanie, programowanie i obsługa narzędzi informatycznych.
Wzrośnie również zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników i rzemieślników, czyli absolwentów szkół zawodowych.
Scenariusze przyszłości
Ostatnia część raportu, opracowana przy współpracy z FutureS Thinking Group, została poświęcona możliwościom rozwoju przyszłości.
Do rozważań nad nadchodzącym jutrem wykorzystana została metoda
scenariuszowa, która tworzy opowieści wokół różnych wizji przyszłości.
W ten sposób powstały 4 główne wyobrażenia przyszłości – czuły kapitalizm, aktywna odnowa, kapitalizm nadzorujący oraz mniej wystarczy.
Przedstawione narracje to próba odpowiedzi na pytania, czym będzie
praca dla człowieka, jak będą wyglądać miasta i otoczenie, jak rozwinie
się społeczeństwo i jego wartości, jakie znaczenie będą mieć technologia i środowisko.
Raport do pobrania tutaj:
https://praca.olx.pl/rekruter/post/wizje-przyszlosci-rynku-pracy-w-nowym-raporcie-olx

opracował: Max Radke
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Jakie zjawiska będą się rozwijać? Jakie umiejętności będą najbardziej cenione wśród pracowników i liderów? Czy firmy będą kształtować odpowiedzialny biznes? Na te i wiele innych nurtujących kwestii znajdziemy
odpowiedzi w raporcie „Prognozy przyszłości – OLX Praca. Know How
2021, który powstał we współpracy z zespołem badawczym ARC Rynek
i Opinia. Badanie zostało przeprowadzone w okresie wrzesień–październik 2020 r., a jego celem było zidentyfikowanie nowych trendów w zakresie HR, zmian na rynku pracy oraz sytuacji pracodawców w obliczu
pandemii.

Jak wynika z raportu OLX Praca aż 49 proc. firm, które wzięły udział
w badaniu, prowadziła procesy rekrutacyjne w trakcie pandemii. Mimo
że wiele firm pracowało w trybie hybrydowym lub zdalnym, to nadal najchętniej wybieraną formą rekrutacji były spotkania bezpośrednie. Popularną opcją było też łączenie formy online z bezpośrednią i realizowanie
części procesu zdalnie. Według badania, w trakcie pandemii najczęściej
poszukiwano pracowników do działów: administracji, HR, kadr, księgowości, produkcji, prac fizycznych i obsługi klienta.
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Nowa szansa
dla upadających
Twoja firma jest w tragicznej sytuacji finansowej spowodowanej m.in. pandemią koronawirusa? Chcesz ją ratować i masz na to pomysł? Pomóc w tym ma
Polityka Nowej Szansy.
To rządowy program mający udzielić wsparcia przedsiębiorcom, którzy wpadli w kłopoty
finansowe m.in. z powodu pandemii. Jest on
adresowany do firm, które są zagrożone niewypłacalnością lub już są niewypłacalne. Polityka Nowej Szansy jest uzupełnieniem wsparcia z tarcz antykryzysowych. Pod koniec
września tego roku ruszył nabór wniosków
do programu. Według ministerstwa Rozwoju,
Pracy i Technologii, autora PNS, na wsparcie
dla przedsiębiorców rocznie, przez okres 10
lat, ma trafiać z budżetu państwa 120 mln złotych. Dodatkowo pula ta będzie zasilona (do
końca 2021 roku) środkami z funduszu covidowego w minimalnej wysokości 600 mln złotych. Środki pochodzące z ustawy o pomocy
publicznej oraz PNS można jednocześnie łączyć ze wsparciem przewidzianym w ramach
Tarczy Antykryzysowej.
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O wsparcie ubiegać się mogą przedsiębiorcy
z mikro, małych, średnich i dużych firm. Według założeń Ministerstwa Rozwoju pomoc
ma być przyznawana przedsiębiorcom, którzy
znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej,
takim, którzy są już w trakcie restrukturyzacji
albo takim, którym grozi likwidacja. Wniosek
o pomoc można złożyć bezpośrednio w Agencji Rozwoju Przemysłu, która jest operatorem
programu lub w Ministerstwie Rozwoju, na
skrzynkę ePUAP albo drogą pocztową. Musi
zawierać elementy zawarte w ustawie z dnia
16 lipca „o udzielaniu pomocy publicznej
w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców”. Wzór wniosków oraz wykaz dokumentacji znajduje się na stronie: www.arp.
pl/uslugi-finansowe/polityka-nowej-szansy
Pierwszą formą pomocy, dostępną w programie Polityka Nowej Szansy (tzw. „pomoc na
ratowanie”) są krótkookresowe pożyczki. Wysokość wsparcia każdorazowo zależy od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy. Pożyczki te
są udzielane na sześć miesięcy. Jeżeli okres
lub wysokość tej pomocy okaże się niewystarczająca, przedsiębiorca z sektora MSP będzie
mógł wystąpić o dodatkową pożyczkę z puli
tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego i przedłużyć tym samym okres spłaty do 18
miesięcy.
Duży przedsiębiorca może również ubiegać
się o dodatkową pomoc lub wydłużenie terminu spłaty pożyczki za pomocą kolejnego

instrumentu Polityki Nowej Szansy – tj. pomocy na restrukturyzację. Jej celem jest zapewnienie przedsiębiorcy płynności na czas
potrzebny do opracowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia sprawnej likwidacji. Jeśli sytuacja firmy poprawi się i będzie
ona mogła kontynuować swoją działalność,
zamiast się restrukturyzować albo likwidować, przedsiębiorca będzie zobowiązany jedynie do złożenia stosownego oświadczenia
i zwrotu pożyczki.
Kolejnym instrumentem pomocy jest „tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne przyznawane na okres do 18 miesięcy”. Podobnie
jak przy pożyczkach na ratowanie – wysokość
tego wsparcia jest uzależniona każdorazowo
od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy.
Może ono być udzielane jako kontynuacja
pomocy na ratowanie – wtedy przybierze formę dodatkowej pożyczki, lub samodzielnego
instrumentu. Tymczasowe wsparcie obejmie
przedsiębiorców, którzy są w stanie samodzielnie przeprowadzić restrukturyzację, ale
potrzebują pomocy finansowej, aby cały proces przebiegł skutecznie. Z tej formy mogą
skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa tylko w ramach zatwierdzonego przez
KE programu pomocowego. Ostatni dostępny

instrument – tzw. pomoc na restrukturyzację
– jest przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy samodzielnie nie udźwignęliby restrukturyzacji, ale opracowali jej plan. Koszty takiego
działania mogą być finansowane jako element
pomocy na ratowanie lub jako tymczasowe
wsparcie restrukturyzacyjne.
Zdaniem projektodawców Polityki Nowej
Szansy przedsiębiorca, w chwili pojawienia się
trudności z zachowaniem płynności finansowej, będzie mógł ubiegać się o krótkoterminową pożyczkę w ramach pomocy na ratowanie.
Jeżeli jednak taka sytuacja okaże się poważniejsza, a udzielona pomoc za mała będzie
mógł wystąpić dodatkowo o pożyczkę. Udzielana ona będzie jako tymczasowe wsparcie.
restrukturyzacyjne, jeżeli jest przedsiębiorcą
z sektora MŚP. Gdyby znów ta pomoc była
niewystarczająca – może wystąpić o pomoc
na restrukturyzację. W odniesieniu do dużych
przedsiębiorców ścieżka otrzymywania pomocy będzie wyglądała podobnie, z tym że
niedostępna będzie dla nich pomoc udzielana
w ramach tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego. Duży przedsiębiorca również
będzie mógł ubiegać się o dodatkową pomoc
lub wydłużenie terminu spłaty pożyczki w ramach pomocy na restrukturyzację.

autor: ds/foto. pixabay
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Nowa definicja
luksusu
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Nowy Mercedes-Benz Klasy S to samochodowy luksus w zupełnie nowej
odsłonie. Innowacyjność, bezpieczeństwo, komfort i jakość na niespotykanym
dotąd poziomie. Auto, które przez lata stało się synonimem elegancji oraz
luksusu, powraca w nowej odsłonie. Zachwyca swoim wyglądem i nowinkami
technologicznymi. To świetny samochód biznesowy, bo oprócz wielu
przełomowych rozwiązań, posiada niespotykaną prezencję.

Ultraluksusowa klasa S wyglądem przypomina swoich poprzedników, choć jest
bardziej minimalistyczna. W środku zachwyca piękne wykończoną przestronnością (błyszczące i czarne drewno topoli),
wygodą (podgrzewane fotele i kanapa,
kierownica i podłokietniki) i rozwiązaniami
na miarę XXI wieku. Siedząc we wnętrzu
auta przed sobą mamy wysoko jakościowe wyświetlacze, których może być nawet
pięć, częściowo w technologii OLED, która daje niezwykle wysoką jakość obrazu.
Kolejną nowością w nowym Mercedesie
Klasy S jest trójwymiarowy wyświetlacz
kierowcy, gdzie efekt 3D uzyskuje się bez
konieczności zakładania specjalnych okularów. Na życzenie dostępne są dwa różne
wyświetlacze head-up. Większy z nich oferuje treści z wykorzystaniem rozszerzonej
rzeczywistości – np. w trybie nawigacji na
pasie jezdni wyświetla animowane strzałki skrętu. Obraz pojawia się w wirtualnej
przestrzeni, w odległości 10 metrów przed
kierowcą, a jego powierzchnia odpowiada
monitorowi o przekątnej 77 cali.
Innym udogodnieniem jest wykorzystanie
w Mercedesie sztucznej inteligencji. Jest
to system multimedialny MBUX. Układ ten
dysponuje rozbudowanymi zdolnościami
uczenia się zwyczajów użytkownika i pro-

wadzenia z nim dialogu. Co więcej, niektóre
działania można przeprowadzić nawet bez
wypowiadania powszechnego już w Mercedesach hasła aktywacyjnego „Hej Mercedes” (np. odebranie połączenia telefonicznego). Sam system „Hej Mercedes” objaśni
funkcje pojazdu i odpowie na pytania dotyczące wiedzy ogólnej. Co ciekawego i jednocześnie fajnego, w nowej „esce” z obsługi głosowej można korzystać także siedząc
na tylnej kanapie.
Inne przyjemności związane z podróżowaniem tym modelem to: dostęp do bezprzewodowego Internetu, odtwarzacz DVD,
monitory w zagłówkach foteli, słuchawki
i telefon. Komfort dodatkowo podbija nastrojowe podświetlenie wnętrza dostępne
w 64 kolorach.
Nasz Mercedes to nie tylko wygoda i stabilność, ale także bezpieczeństwo. Asystent martwego punktu zasygnalizuje
nam, gdy jakieś auto znajdzie się niebezpiecznie blisko naszego boku, a delikatne
wibracje kierownicy dadzą nam do zrozumienia, że opuszczamy pas ruchu bez
kierunkowskazu.
Jedną z absolutnych nowości w nowym
Mercedesie Klasy S jest czołowa poduszka

powietrzna dla pasażerów z tyłu. Za sprawą rurowej struktury rozwija się bardzo
delikatnie. Podczas zderzenia czołowego
może znacznie zmniejszyć obciążenie działające na głowę i szyję pasażera siedzącego
na tylnej kanapie (przy zapiętych pasach
bezpieczeństwa). Natomiast podczas silnego uderzenia w bok między przednimi
fotelami, rozkłada się nowa centralna
poduszka powietrzna, zmniejszająca ryzyko zetknięcia się głowy kierowcy i pasażera. Poduszka jest wbudowana w oparcie fotela kierowcy od środkowej strony
pojazdu.
I kolejna rzecz, która pokazuje nam, że
mamy do czynienia z super limuzyną: jedzie
się nią lekko a wpływ na to ma druga nowość
w tym modelu. To skrętna tylna oś z kątem
skrętu kół do 10°. Sprawia ona, że limuzyna
jest równie zwrotna, co samochód kompaktowy. Nawet w przypadku Klasy S z długim rozstawem osi i napędem na wszystkie koła średnica zawracania jest o 1,9 m
mniejsza i wnosi poniżej 10,9 m. Jedzie się
nią także niezwykle spokojnie, tylko kiedy przyśpiesza do setki, wydaje cichutkie
warknięcie. Blokadę ma ustawioną na 250
ale z pewnością potrafi szybciej jechać. Tylko w sumie po co, skoro nie chce się z niej
wysiadać.

autor: Aneta Dolega / foto: Adam Szurgociński, materiały prasowe

Nowy
Mercedes-Benz
Klasy S
Prędkość maksymalna: 250 km/h
Przyśpieszenie: 4,9-100 km/h [s]
Zużycie paliwa: 7,8-8,4 l/100km

ul. Pomorska 88 lub pod nr telefonu: +48 91 48 085 712
www.mojsiuk.mercedes-benz.pl
Szukaj nas na Facebooku: Mercedes-Benz Mojsiuk
i Instagramie: mercedesbenz_mojsiuk
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Moc silnika: 435 KM

Zapraszamy do Autoryzowanego Salonu
Mercedes-Benz Mojsiuk w Szczecinie - Dąbiu,
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Jeszcze szybsze,
jeszcze bardziej terenowe
Biznes i Inwestycje

Dynamiczne, nieco narcystyczne, bogato wyposażone.
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Ma bardziej muskularną, ale i zgrabną sylwetkę i naprawdę dużą
moc pod maską. Oto najnowsze BMW X6.

Kiedy myślę o BMW zawsze do głowy przychodzi mi genialna kampania reklamowa z 2001 roku, kiedy m.in. Guy Ritchie zrealizował krótkometrażowy
film „Escape”. W roli kierowcy wystąpił brytyjski aktor Clive Owen oraz najnowszy model BMW. Wśród pasażerów pojawiła się sama Madonna. Jakość
tej filmowej perełki przekładała się na jakość samego samochodu. Nie mogło
być inaczej, w końcu ten niemiecki cud motoryzacji to klasa sama w sobie.
Gdyby ten pojazd miał ludzkie cechy to byłby on pewny siebie, stąpający
twardo po ziemi, świadomy swojej wartości. Nasz bohater nie tyle błyszczy,
co się świeci, a wszystko za sprawą sporej wielkości „nerek”, z funkcją podświetlenia. Wśród wyjątkowych rozwiązań świetlnych X6 zastosowano adaptacyjne reflektory LED, a w opcji dodatkowej jest możliwość doposażenia
pojazdu w reflektory laserowe, które potrafią świecić na odległość nawet
500 m. Nad całym system świetlnym czuwa asystent świateł drogowych,
który dba o to, aby nie zachodziło ryzyko oślepienia innych kierowców.
W zakresie bezpieczeństwa, nowe BMW wyposażone jest w szereg systemów asystujących, które wspomagają i chronią kierowcę. System Active
Protection (dostępny jako opcja) to prewencyjna ochrona pasażerów. Aktywuje się po uruchomieniu silnika i przy ruszaniu z miejsca automatycznie
lekko napina przednie pasy bezpieczeństwa. W krytycznych sytuacjach,
na przykład przy nagłym hamowaniu, następuje automatyczne naprężenie
przednich pasów bezpieczeństwa, zamknięcie szyb bocznych i przesuwnego
dachu, jeśli taki został zastosowany w danym modelu. Dwie boczne poduszki
powietrzne z tyłu zwiększają bezpieczeństwo. Jeśli chodzi o samego kierowcę, to system asystujący obejmuje działające na bazie kamery ostrzeganie
przed kolizją czołową z funkcją hamowania, asystenta ograniczeń prędkości ze wskazaniem ograniczenia prędkości i zakazu wyprzedzania z funkcją
przewidywania oraz ostrzeganie przed zjechaniem z pasa ruchu. Ponadto
urządzenia radarowe obejmują ostrzeganie przed ruchem poprzecznym,
ostrzeganie przy zmianie pasa ruchu, a także ostrzeganie przed kolizją. X6
nie dość, że jest bardzo bezpieczne, to także przyjemne w prowadzeniu. Nowym BMW można sterować za pomocą gestów. Polega to na obsłudze określonych funkcji odpowiednim ruchem dłoni. Proste gesty, takie jak przesunięcie, wskazanie czy obrót palcem wskazującym, rozpoznawane są w strefie
nad przednią konsolą środkową i umożliwiają na przykład odebranie lub
odrzucenie przychodzącego połączenia telefonicznego, regulację głośności
lub prowadzenie do celu w systemie nawigacyjnym. Oprócz standardowych
funkcji sterowania gestami, system umożliwia zaprogramowanie dwóch innych gestów dodatkowych.
Prowadząc ten model w ogóle nie odczuwamy tego, że jest duże, ciężkie i wysoko zawieszone. To zasługa m.in. szybko działającej automatycznej skrzyni
biegów i dopracowanego zawieszenia, które z jednej strony pozwala na jazdę w sportowym stylu, a z drugiej nie pozwala nam odczuć żadnych niedogodności przy jeździe po nierównej nawierzchni. Najnowszy model BMW X6
może zostać również wyposażony w zawieszenie pneumatyczne, zapewniające jeszcze większą radość z jazdy. Dodatkowo za komfort podróżowania
odpowiadają fotele z szerokimi możliwościami regulacji, opcjonalną wentylacją oraz funkcjami masażu, a także podgrzewana kierownica i podłokietniki.
Pod maską nie znajdziemy kompromisów. BMW postawiło na dużą pojemność silników i znakomite osiągi. Najnowszy model BMW X6 dostępny jest
w kilku wersjach silnikowych generujących moc od 286 KM do 530 KM, natomiast dla kierowców żądnych najmocniejszych wrażeń, BMW przygotowało
wersję silnikową X6M Competition o mocy 625 KM.
Prezentacja wywołuje lekki dreszczyk emocji. Mamy przed sobą wielkomiejski samochód, skąpany w neonowym świetle SUV, który dzięki swoim możliwościom staje się wręcz futurystycznym pojazdem.

Nowe BMW X6
Moc silnika: 286 KM

Prędkość maksymalna: 235 km/h
Przyśpieszenie: 6,1s 0-100 km/h
Zużycie paliwa: 7,5-8,4 l/100km

autor: Aneta Dolega / foto: Bogusz Kluz
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Parytet płci w biznesie

Biznes i Inwestycje

Odsetek kobiet w zarządach firm na całym świecie rośnie, lecz problem parytetu płci w biznesie
nadal nie został rozwiązany. Z szóstej edycji raportu „Women in the Boardroom: A Global Perspective”, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte wynika, że kobiety zajmują o 1,9 proc.
więcej stanowisk w zarządach niż w 2017 roku. Wzrost ten jest jednak wciąż zbyt powolny.
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W Polsce kobiety stoją na czele 6 proc. spółek
giełdowych, stanowią również 13 proc. członków zarządów. Tymczasem według autorów raportu wzrost różnorodności w organizacji przekłada się nie tylko na jej wyniki finansowe, lecz
także na poprawę poziomu innowacyjności.

zastosowała ją zaledwie jedna czwarta spółek
giełdowych – mówi Dorota Snarska-Kuman,
partner Deloitte, liderka Programu Rozwoju Rad
Nadzorczych w Deloitte.

Analiza Deloitte przedstawia wysiłki i postępy 66
krajów, w tym Polski, podjęte w celu zwiększenia
udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych.
Z badania wynika, że tempo zachodzących
zmian w poszczególnych państwach jest bardzo
zróżnicowane, a kraje, które chwalą się wzrostem udziału kobiet w zarządach firm, osiągnęły
to przy użyciu różnych metod.

W czternastu krajach Unii Europejskiej kobiety
stanowią średnio co najmniej 25 proc. członków
kadry zarządczej. Są to Austria, Belgia, Dania,
Niemcy, Finlandia, Francja, Islandia, Włochy, Łotwa, Holandia, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania i Norwegia, która jest liderem w obszarze różnorodności, a kobiety stanowią tam aż 41 proc.
członków zarządów. Z kolei w Kanadzie odsetek
przedstawicielek zasiadających w zarządach
wyniósł 21,4 proc., co oznacza wzrost o 3,7 proc.
w stosunku do 2017 r. Najsłabiej pod tym względem wypadły firmy południowoamerykańskie
i azjatyckie, w których kobiety stanowią odpowiednio 7,9 i 9,3 proc. członków zarządu.

– W Norwegii i Francji zostały przyjęte kwoty
gwarantujące kobietom 40 proc. miejsc w radach nadzorczych spółek publicznych. W Belgii zaś wymagany jest udział każdej płci w zarządach firm na poziomie co najmniej jednej
trzeciej. Obowiązek wprowadzenia polityki
różnorodności dotyczącej składu organów nadzorujących i zarządzających wynika także z „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW”
wprowadzonych w 2016 roku. W Polsce jednak

Równość niezależnie od płci

Jak zaobserwowali eksperci Deloitte, najwięcej
kobiet należy do kadry kierowniczej w europejskich firmach reprezentujących sektor medyczny i farmaceutyczny (28,2 proc.), dóbr konsu-

menckich (27,7 proc) oraz branżę finansową (26
proc.).
Choć pocieszający jest fakt, że liczba kobiet na
kierowniczych stanowiskach zwiększa się, zdaniem ekspertów Deloitte jeżeli globalny trend
nie ulegnie przyspieszeniu, czyli wzrost udziału
kobiet nie przekroczy ok. 1 proc. rocznie, osiągnięcie odpowiedniego parytetu w skali światowej zajmie nawet 30 lat. W niektórych krajach,
zwłaszcza europejskich oraz w Australii widać
realny postęp. Choć jednak średnia globalna nieznacznie wzrosła, tylko sześć krajów na świecie
może pochwalić się średnią powyżej 30 proc.
– Nasze badanie potwierdza, że bariery utrudniające osiągnięcie różnorodności w organizacjach
nie zniknęły. Schematy kulturowe, podświadome uprzedzenia, brak traktowania różnorodności jako celu biznesowego, to kilka z podstawowych z tematów wymagających konkretnych
działań. To oznacza potrzebę traktowania różnorodności jako celu strategicznego, wpisania do
zadań zarządów i wpływu na ich ocenę – mówi
Iva Georgijew, partner w Deloitte, założycielka i liderka Klubu SheXO Deloitte.

Przed Polską wciąż długa droga
W polskim biznesie stale rośnie świadomość
potrzeby wprowadzenia różnorodności płci.
Odbywa się wiele debat publicznych, konferencji i wydarzeń, które zachęcają do zwiększania
obecności kobiet w radach nadzorczych i zarządach. Globalnie 17 proc. stanowisk w zarządach
przedsiębiorstw zajmują kobiety. To wzrost od
2017 roku o niemal dwa proc. Odwilż widać także
w kraju. W Polsce kobiety stoją na czele 6 proc.
firm i stanowią 13 proc. członków zarządów
wszystkich spółek giełdowych. W 2019 roku
odsetek kobiet wchodzących w skład rad nadzorczych w Polsce wynosił 15,8 proc. To wzrost
o 0,6 proc. w porównaniu z 2017 rokiem. Kobiety zasiadają na czele zaledwie 8,7 proc. rad, co
stanowi prawie jednoprocentowy wzrost. Te
wyniki są zauważalnie wyższe w przypadku firm
wchodzących w skład WIG20, czyli indeksu 20
największych spółek akcyjnych notowanych
na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Kobiety zajmują 23 proc. miejsc w ich radach nadzorczych, co oznacza wzrost o 4 proc.
w porównaniu z wynikami badania sprzed dwóch
lat i piastują funkcję przewodniczącej rady w 29
proc. tych organizacji (spadek o 1 proc.).

Siła tkwi w różnorodności
Równość płci w firmie oznacza także tworzenie
produktów i usług lepszej jakości. Dzieje się tak
m.in. dzięki zderzeniu ze sobą różnych perspektyw. Takie podejście pomaga w tworzeniu strategii, wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań
czy też w zarządzaniu firmą. Uwzględniając
więcej czynników zarządy dochodzą do trafniejszych decyzji, a sam proces staje się znacznie
ciekawszy w urozmaiconym środowisku. Męskodamskie zespoły pozwalają patrzeć na biznes
z różnych perspektyw, skuteczniej służąc coraz
bardziej zróżnicowanej grupie klientów. Jak zauważają eksperci Deloitte, za sprawą kobiet,
które znalazły się w organach zarządzających
spółek, możliwa jest skuteczna walka ze stereotypami, wyrównywanie poziomu wynagrodzeń,
a inne kobiety dostają zachętę do podejmowania
ryzyka i wybierania ścieżek kariery tradycyjnie
stanowiących domenę mężczyzn.
– Promowanie równości płci i budowanie kultury włączającej nie tylko zwiększa możliwości ekonomiczne kobiet. Jest też uzasadnione
z biznesowego punktu widzenia. W Deloitte
wierzymy, że różnorodność sprzyja innowacyjności oraz zwiększa skuteczność obsługi coraz
bardziej zróżnicowanych grup klientów. Aby
wnieść swój wkład w promowanie równości płci
m.in. współtworzymy program cross-mentoringowy LeadersIN, który okazał się być znakomitym narzędziem świadomego kształtowania
kariery zawodowej kobiet w biznesie – mówi
Iva Georgijew.

Promocja kultury włączającej w Polsce
Na rodzimym rynku powstają różnego rodzaju
inicjatywy, które mają wspierać rozwój osobisty
i zawodowy kobiet na stanowiskach menedżerskich, wykonawczych i zarządczych. Jedną z takich inicjatyw jest powołany w 2011 roku Klub
Deloitte SheXO, który obecnie działa w ośmiu
krajach Europy Środkowej.
– W zeszłym roku ogłosiliśmy wyniki Diversity &
Inclusion Rating, pierwszego ratingu liderów zarządzania różnorodnością i promowania włączającej kultury organizacyjnej, opracowanego razem z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Firmy
są oceniane w oparciu o cztery obszary związane
z różnorodnością i integracją, z uwzględnieniem
światowych standardów i wytycznych. Celem
jest zapewnienie obiektywnej i przejrzystej oceny postępów firm w zakresie różnorodności i integracji – dodaje Iva Georgijew.
Kobieca solidarność
Firmy, w których kobiety zajmują stanowisko
prezesa mają prawie dwa razy więcej członkiń
zarządów niż te kierowane przez mężczyzn (odpowiednio 29,3 proc. i 16,5 proc.). W przypadku
Europy to odpowiednio 34,8 i 25,4 proc.
– Analiza ta jeszcze raz potwierdza, jak bardzo
obecność kobiety w zarządzie wpływa na wzrost
liczby liderek na stanowiskach kierowniczych
w danej firmie. Kobiety w zarządzie są wzorem
do naśladowania dla innych liderek w firmie.
Wysoki udział kobiet na stanowiskach kierowniczych przyczynia się z kolei do zwiększenia efektywności i poprawy wizerunku spółki – mówi
Dorota Snarska-Kuman.
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– Na różnorodność pracowników pod względem płci stawiają dziś przede wszystkim duże
korporacje. To one pierwsze dostrzegły, że zatrudnianie kobiet pozytywnie przekłada się
zarówno na styl zarządzania, jak i wewnętrzne
relacje w firmie. Dodatkowo, większych graczy
– lepiej widać. Przyciągają uwagę nie tylko interesariuszy, ale też organizacji nadzorujących, co
rodzi obawy o ryzyko utraty reputacji. Faktem
też jest, że w dobie rosnącej popularności idei
odpowiedzialnego biznesu firmy zwracają więk-

szą uwagę na swoich pracowników, klientów
i otoczenie społeczne, w którym działają – mówi
Dorota Snarska-Kuman.
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Leasing
w czasach pandemii
To jeden z najtrudniejszych okresów w branży motoryzacyjnej. Po pierwszej
– wiosennej fali pandemii, mamy drugą i nowe obostrzenia wprowadzone
przez rząd. Skutki dla polskich firm są trudne do precyzyjnego określenia.
Także w branży leasingowej.
- Pandemia koronawirusa dotknęła niemal
każdej gałęzi polskiej gospodarki. Firmy leasingowe, podobnie jak inne branże, również
odczuły jej skutki. Jednak mimo słabszej dynamiki finansowania inwestycji leasingiem,
portfel kredytowy branży leasingowych jest
nadal stabilny. W tych kryzysowych czasach,
wiemy jak ważne jest dla naszych klientów
elastyczne podejście do terminów spłat zobowiązań leasingowych i gotowość do realizacji
nowych umów w sytuacji kryzysowej. Spółka Alior Leasing w odpowiedzi na potrzeby
przedsiębiorców, wprowadziła liczne rozwiązania, ułatwiające naszym klientom dalsze
prowadzenie działalności – stwierdza Grzegorz Gawlik, dyrektor Departamentu Sprzedaży Własnej w Alior Leasing Sp. z o.o.
Według danych Związku Polskiego Leasingu
w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2020
roku firmy leasingowe udzieliły finansowania
o łącznej wartości 48,5 mld zł. W pierwszej
połowie tego roku polska branża leasingowa
udzieliła łącznego finansowania o wartości
29,8 mld zł. W kolejnych miesiącach leasingodawcy obserwowali większe zainteresowanie
wśród firm finansowaniem udzielanym przez
branżę. W samym trzecim kwartale wartość
nowych kontraktów leasingowych wyniosła
18,8 mld zł. Ale spadki są odczuwalne.
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Polska branża leasingowa, pomimo spadającej liczby nowych kontraktów, zdecydowała
się pomóc przedsiębiorcom w czasie kryzysu.
Leasingodawcy - na wniosek swoich klientów - zmieniali harmonogramy spłat i odraczali spłatę rat leasingowych na okres od 3
do 6 miesięcy. - W okresie od połowy marca
do końca września tego roku finansujący objęli wakacjami leasingowymi ponad 170 tys.
przedsiębiorców, w odniesieniu do 380 tys.
umów leasingu. Co istotne 95 proc. pomocy
zostało przyznane do końca czerwca 2020
roku - powiedziała Ewa Łuniewska, przewodnicząca Komitetu Wykonawczego Związku
Polskiego Leasingu.
– Przede wszystkim, na początku pandemii
dla klientów dotkniętych problemami finansowymi, wynikającymi z sytuacji związanej
z COVID-19, wprowadziliśmy możliwość skorzystania z istotnego obniżenia rat na okres

trzech miesięcy. Wsparliśmy również naszych
partnerów biznesowych, w tym dealerów
samochodowych, dodatkowymi bonusami.
Obecnie nasi klienci mogą skorzystać z usługi „Leasing 3 x 0”, która umożliwia spłatę
trzech pierwszych rat leasingowych z kwotą
kapitału równą 0 złotych. Dodatkowo, dbając
o bezpieczeństwo polskich przedsiębiorców
w trakcie zawierania umów w czasie pandemii, wprowadziliśmy usługę „Leasing Door to
Door”, która oferuje bezpłatną dostawę zakupionego samochodu pod wskazany adres – dodaje Grzegorz Gawlik.
W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku
przedsiębiorcy, przy udziale leasingu i pożyczki inwestycyjnej, najczęściej finansowali
pojazdy osobowe i dostawcze do 3,5 tony
(o łącznej wartości 23,1 mld zł, o 9,2 proc.
mniej niż przed rokiem). Mają one 47,6 proc.
udział w strukturze rynku. Na drugim miejscu
znalazły się maszyny i inne urządzenia (29,9
proc. udział, 14,5 mld zł), a na trzecim miejscu
- pojazdy ciężarowe (16,8 proc.). Rzadziej finansowe były: sprzęt IT (1,6 proc.), samoloty,
statki i tabor kolejowy (1,5 proc.), nieruchomości (1,3 proc.) i inne aktywa (1,4 proc.).
Według danych Polskiego Związku Wynajmu
i Leasingu Pojazdów (PZWLP) trzeci kwartał
był najlepszy w tym roku. Wpływ na to miało kilkumiesięczne odmrożenie gospodarki.
Spowodowało to, że wiele firm prowadziło
swoją działalność jak w okresie przedpandemicznym. Zauważyć to można także w firmach motoryzacyjnych. W trzecim kwartale polskie salony opuściło o ponad 115 tys.
nowych samochodów osobowych mniej niż
w tym samym okresie rok wcześniej. Spory
spadek zanotowała sprzedaż do firm - klienci instytucjonalni, w okresie od stycznia do
września tego roku, kupili o 78 tys. nowych
samochodów osobowych mniej niż rok temu.
W trzecim kwartale sprzedaż nowych aut osobowych do firm osiągnęła 86,5 tys. pojazdów.
Była o 11 proc. mniejsza niż rok temu (w całym pierwszym półroczu tego roku spadek
sprzedaży samochodów wyniósł 35 proc.).
Najmniejszy spadek zanotowała branża wynajmu długoterminowego aut. W okresie lipiec – wrzesień zakupiła 19,4 tys. nowych samochodów osobowych.
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dyrektor departamentu Sprzedaży Własnej
w Alior Leasing Sp. z o.o.

NAJLEPSZE PRODUKTY
INWESTYCYJNE.

info@mennicamazovia.pl

+48 91 425 80 20

Mennica Mazovia Sp. z o.o. sprzedaje wyłącznie fizyczne złoto, srebro oraz platynę. Można je kupić w postaci sztabek i monet bulionowych.
Jesteśmy certyfikowanym dystrybutorem renomowanych dostawców, takich jak C. Hafner czy Canadian Mint. Oferowane produkty
pochodzą z najbardziej znanych, światowych mennic takich jak Argor-Heraeus, PAMP, PerthMint czy Rand Rafinery.
Wszystkie wymienione mennice posiadają akredytację LBMA.
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