Podatnik nie może
odpowiadać za
grzechy innych
Skarbówka nie chce oddać firmie pieniędzy, bo ma zastrzeżenia do jej kontrahentów.
Sąd stwierdził, że urzędnicy się mylą.
s. 36
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III WOJNA OPIUMOWA
Powszechnie uważa się, że
głównymi problemami w stosunkach amerykańsko-chińskich są
groźba inwazji na Tajwan, deficyt
handlowy USA oraz kradzież technologii. Tymczasem Waszyngton
odpiera chiński atak narkotykowy.

9,90 zł
(w tym
8 proc. VAT)

Dziesiątki tysięcy Amerykanów
umiera rocznie z powodu przedawkowania fentanylu. Jest wytwarzany w ChRL i przemycany przez
meksykańskie kartele. W XIX w.
zachodnie mocarstwa kolonialne
stoczyły z Państwem Środka dwie

krwawe wojny opiumowe. Brytyjskie i francuskie kompanie handlowe drenowały chiński rynek
do czasu, gdy panująca dynastia
mandżurska nie zażądała uczciwych rozliczeń w srebrze. Wówczas
Londyn i Paryż postawiły Chinom

Wygnani do raju
Bycie celebrytą z rodziny królewskiej na dobrowolnym wygnaniu to bardzo dochodowe zajęcie.
Gdy na początku 2020 r. książę Harry, szósty w kolejce
do brytyjskiego tronu, ogłosił, że wraz z żoną rezygnuje
z funkcji w rodzinie królewskiej, przedstawiano to jako
chęć „normalnego życia”. Harry stracił rangi wojskowe,
ale utrzymał tytuły szlacheckie i miejsce w linii sukcesji
do tronu. Zamieszkał wraz z Meghan Markle i dwójką
ich dzieci (Archim ur. 2019 i Lilibet ur. 2021) w Montecito na przedmieściach Santa Barbara w Kalifornii
w Stanach Zjednoczonych.
s. 32

ultimatum. Wymiana handlowa
miała mieć charakter wyłącznie
barterowy. Za ryż, jedwab i inne
towary Europejczycy zaoferowali
opium, które produkowali za bezcen w malajskich, indyjskich i ins. 10
dochińskich koloniach.

W porównaniu z rynkiem nieruchomości w Warszawie czy Krakowie rynek poznański jest bardzo
stabilny. Nie ma tutaj tak gwałtownego wzrostu cen, jak w innych
regionach Polski. Różnice sięgają
kilku procent, nie zaś kilkunastu.
W Poznaniu istnieje pewna równowaga między podażą a popytem, w stolicy zaś obserwujemy olbrzymi popyt, który z trudem jest
zaspokajany przez podaż.
s. 44

SZTUKA
POSIADANIA
KOCHANKOWIE
ZA MILIONY
Jak płótno Van Gogha dotrwało do naszych czasów, pozostaje
s. 45
tajemnicą.
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Złoty prezes

Druga emancypacja

III wojna opiumowa

Wygnani do raju

Jakub Wozinski

Jan Kozerski

Robert Cheda

Jan Kozerski

Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński złożył deklarację
chęci zwiększenia rezerw złota o kolejne
100 ton. Dokładnie 21 czerwca upływa kadencja profesora Glapińskiego, który wedle
wszelkiego prawdopodobieństwa pozostanie
na stanowisku szefa banku centralnego na
kolejne sześć lat.

Liczba kobiet odnoszących sukcesy
w biznesie jest największa w historii świata. Tak
naprawdę najwięcej możemy zrobić dla „nowej
emancypacji”, pokazując naszym córkom, że
świat jest w zasięgu ich ręki. Nie ma takiej rzeczy, której nie mogłyby osiągnąć. Kobiety przez
stulecia życia w cieniu mężczyzn przywykły do
prymatu bezpieczeństwa nad ryzykiem.

Powszechnie uważa się, że głównymi problemami w stosunkach amerykańsko-chińskich są groźba inwazji na Tajwan, deficyt handlowy USA oraz kradzież technologii.
Tymczasem Waszyngton odpiera chiński atak
narkotykowy. Dziesiątki tysięcy Amerykanów
umierają rocznie z powodu przedawkowania
fentanylu.

Bycie celebrytą z rodziny królewskiej na dobrowolnym wygnaniu to bardzo
dochodowe zajęcie. Od czasu aksamitnego
rozwodu z monarchią majątek pary wzrósł
czterokrotnie, a decyzja pary coraz bardziej
wygląda na przemyślany krok. Praca na
rzecz monarchii bowiem to wyczerpujące
życie na świeczniku,

s. 6

s. 8

s. 10

s. 32

WEJDŹ I BĄDŹ NA BIEŻĄCO....

Francuski Total Energies inwestuje
w amerykańskie OZE

Rosjanie chcą płac w euro
i dolarach

Total Energies poinformował, że
przejmuje amerykańską firmę Sun Power zajmującą się wytwarzaniem energii słonecznej.
Kwota transakcji to 250 milionów dolarów.
Francuski gigant naftowy uzasadnia transakcję rozszerzeniem własnościowego portfela
na amerykańskim rynku fotowoltaicznym
– informuje Associated Press. Według agencji,
europejskie koncerny naftowe coraz częściej
przenoszą inwestycje do segmentu odna-

Wysoka inflacja i groźba zachodnich sankcji obniżają wartość rubla, wywołując rosnącą nieufność Rosjan do narodowej
waluty. Liczba zatrudnionych, którzy chcą
otrzymywać wynagrodzenia w euro i dolarach, wzrosła do rekordowego poziomu 47
procent – informuje gazeta „Kommiersant”.
Zgodnie z rezultatami sondażu firmy HR
Super Job, około połowa Rosjan żąda powiązania wysokości wypłat z aktualnymi
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wialnych źródeł energii, ładowania pojazdów
elektrycznych i na inne obszary poza ich
podstawową działalnością związaną z paliwami kopalnymi. Total należy do największych
europejskich firm, które chcą w 2050 r. doprowadzić do zerowej emisji netto.
AP przypomina, że Total Energies jest już
większościowym udziałowcem Sun Power,
który koncentruje się wykorzystaniu energii
słonecznej w budownictwie mieszkaniowym.
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kursami dolara lub euro. Tylko jedna trzecia
pracujących nie uważa tego za konieczne. Badanie Super Job obejmowało zatrudnionych
oraz kandydatów na stanowiska menedżerskie w grupie wysoko płatnych miejsc pracy.
Komentując wyniki sondy, „Kommiersant”
podkreśla, że liczba pracujących Rosjan
deklarujących chęć otrzymywania wypłat
w walutach obcych jest najwyższa od 2015 r.,
czyli od aneksji Krymu.
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Zostań najpopularniejszym ekspertem w swojej dziedzinie!
Pokaż się w tygodniku „Gazeta Finansowa” i miesięczniku „Home&Market”

napisz do nas:
tFLTQFSDJ!HB[FUBöOBOTPXBQMtFLTQFSDJ!GFEFSBMNFEJBDPNQBOZQM
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ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

NIEDZIELA

PONIEDZIAŁEK

Członek RTÜK ONUR
KONURALP napisał na
Twitterze: „RTÜK wyznaczyła termin
72 godzin dla Deutsche Welle, Głosu
Ameryki i Euronews.
W tym terminie muszą wystąpić o koncesję na nadawanie,
w przeciwnym razie
grozi im zakaz nadawania”. Konuralp jest
członkiem RTÜK mianowanym przez opozycyjną partię CHP.

Rzecznik Pentagonu JOHN KIRBY potwierdza, że każdego
dnia na Białoruś dociera coraz więcej
sił Kremla. Rzeczniczka Białego Domu
Jen Psaki odmawia
oceny, czy stanowią
one przygotowania do
inwazji na Ukrainę.
– Postrzegamy rosyjsko-białoruskie ćwiczenia wojskowe na
Białorusi jako działania eskalacyjne
– mówi.

W piątek odbyła się
telekonferencja
17 przywódców NATO.
– Mamy jeden cel:
ocalić pokój i odeprzeć agresję. Dziękuję za dzisiejsze
spotkanie – przekazał
prezydent ANDRZEJ
DUDA.

Sytuacja na wschodzie Europy z dnia
na dzień staje się coraz bardziej napięta.
– Dyplomacja to jedyna ścieżka do deeskalacji sytuacji
i deokupacji. Najważniejsze, byśmy byli
na wszystko gotowi
– oświadczył w sobotę prezydent Ukrainy WOŁODYMYR
ZEŁENSKI.

Zgodnie z oczekiwaniami przez kolejne
pięć lat prezydentem Niemiec będzie 66-letni FRANK
WALTER-STEINMEIER. Został wybrany
w pierwszej turze
głosowań.

OLAF SCHOLZ spotkał
się w Kijowie z ukraińskim prezydentem.
We wtorek kanclerz
leci do Moskwy spotkać się z rosyjskim
przywódcą. Jego misja nie jest łatwa.
Z jednej strony Ukraińcy domagają się ultimatum dla Putina,
z drugiej Scholz musi
mierzyć się z naciskami niemieckiego
biznesu.

WTOREK
– Istnieje wiele problemów w ramach
OBWE, które wymagają pilnych rozwiązań. Agresywna
retoryka, kontrowersyjne podejście
przepełniają naszą
przestrzeń wspólną
– powiedział SIERGIEJ ŁAWROW, szef
MSZ Rosji.

FELIETON

ZŁOTO BIG PHARMY II
Najpierw taka koincydencja. 9 lutego Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że dopuszcza do użytku w Polsce lek
przeciw Covid-19 o nawie molnupirawir
(lokalna, europejska nazwa lagevrio). Dwa
dni później ogłoszono, że badania nad
amantadyną wykazały jej „nieskuteczność”.
Wg referującego wyniki prof. Adama Barczyka nie zaobserwowano różnicy pomiędzy grupą biorącą amantadynę, a grupą
przyjmującą placebo. Wynikałoby z tego,
że tysiące ludzi, którzy dotąd wyszli z COVID-19, biorąc amantadynę, zareagowało
na efekt placebo. Niech mnie ktoś poprawi, ale byłby to chyba najszerzej zakrojony
„efekt placebo” w historii.
A teraz tak: amantadyna, zanim odkryto,
że łagodzi objawy alzheimera i parkinsona,
pierwotnie była pomyślana jako antywirusowy lek przeciwko grypie. Funkcjonuje
na rynku od kilkudziesięciu lat i jest po-

Teraz gdy dla każdego stało
się jasne, że czwarte i piąte
„dawki przypominające” są
gonieniem w piętkę, operacja
weszła w nowy etap: mamy
wreszcie lekarstwo na Covid!
Zatem tanią amantadynę
należało ostatecznie
„uśmiercić”, ogłaszając
jej „nieskuteczność”, by
zrobić miejsce na rynku
dla nowych i drogich
specyfików o porównywalnej
skuteczności.

Może pamiętają Państwo mój felieton pt. „Złoto Big Pharmy”
z sierpnia ubiegłego roku, opisujący szczepionkowe zyski
koncernów farmaceutycznych? Dziś nastąpi ciąg dalszy:
śpieszę mianowicie donieść, iż operacja dojenia frajerów
przez farmaceutyczny kartel weszła w drugą fazę – nowych,
„rewelacyjnych” leków.

w większym odsetku niż
wszechnie stosowana.
50 proc? Tego pytania
Molnupirawir – pierdziś już nawet nie wolno
wotnie opracowany jako
zadawać, bo człowiek
lek przeciw wirusowi
zostanie okrzyknięty
wenezuelskiego końskie„foliarzem” i ogólnie „to
go zapalenia mózgu – od
niedobra jest”.
2019 r. badano również
Oczywiście, prawdziwa
pod kątem grypy i dopieróżnica jest inna: amanro po wybuchu „pandePiotr
tadyna jest tania i wyszła
mii” zaczęto sprawdzać,
Lewandowski
już z ochrony patentoczy działa także na korowej, natomiast molnunawirusa. I działa – jeżeli
pirawir jest chroniony
zastosuje się go w ciągu
licencją i w związku
5 dni od wystąpienia
z tym odpowiednio droższy. Na amantaobjawów, lecz – uwaga – jedynie zmniejdynie koncerny farmaceutyczne już nie
sza o 50 proc. ryzyko ciężkiego przebiegu
zarobią, a na molnupirawirze oraz innych
choroby, hospitalizacji i śmierci oraz nie
wynalazkach, które teraz posypią się jak
nadaje się do stosowania u osób, których
z rękawa – zbiją kolejne miliardy. Najpierw
stan wymaga leczenia szpitalnego. Czyli
jest to lek działający wyłącznie w pierwszej więc badania nad amantadyną należało
fazie choroby i przy stosunkowo łagodnych sabotować na wszelkie możliwe sposoby, bo
objawach. Przypomina to amantadynę? No do opchnięcia były setki milionów szczepionek, a do zarobienia dziesiątki miliardów
przecież. Tyle że amantadynę „badano” na
dolarów. Teraz gdy dla każdego stało się
149 hospitalizowanych pacjentach – a więc
jasne, że czwarte i piąte „dawki przypomiw bardziej rozwiniętym stadium choroby.
I stąd ta różnica – amantadyna „nie dzianające” są gonieniem w piętkę, operacja
ła”, a molnupirawir „działa” (w 50 proc.,
weszła w nowy etap: mamy wreszcie lekarale zawsze). Warto dodać, że dr Bodnar
stwo na Covid! Zatem tanią amantadynę
nigdy nie twierdził, że amantadyna jest
należało ostatecznie „uśmiercić”, ogłaszając
cudownym panaceum na Covid-19 – po
jej „nieskuteczność”, by zrobić miejsce na
prostu z jego praktyki lekarskiej wynikarynku dla nowych i drogich specyfików
ło, że w wielu przypadkach pomaga. Czy
o porównywalnej skuteczności.

Wyjątkowo ponurą kartę zapisują tu autorytety środowiska medycznego, od blisko
dwóch lat prowadzące regularną nagonkę
na dr. Włodzimierza Bodnara, dr. Pawła
Basiukiewicza i innych lekarzy kontestujących oficjalną linię walki z „pandemią”, do
której ostatnio dołączył – o zgrozo – rzecznik praw pacjenta. Otóż pan Bartłomiej
Chmielowiec ogłosił, iż klinika „Optima”
z Przemyśla, w której pracuje dr Bodnar
przez stosowanie amantadyny „narusza
zbiorowe prawo pacjentów do leczenia
zgodnego aktualną wiedzą medyczną”
i zakazał podawania jej pacjentom chorym na Covid-19. Jest to zapewne wstęp
do kolejnych szykan. Warto odnotować
jeszcze jedną ciekawostkę: otóż wzmiankowane na wstępie badania prof. Barczyka
wykazały nieskuteczność amantadyny – co
ważne – w leczeniu szpitalnym. Dowcip
w tym, że molnupirawir – jak nadmieniłem
powyżej na podstawie oficjalnego komunikatu Ministerstwa Zdrowia – również nie
nadaje się do leczenia szpitalnego! Dlaczego
więc jeden lek został zakazany, a drugi
dopuszczony, jeżeli oba są przeznaczone do
stosowania w pierwszej fazie zakażenia? Jak
to mówią – follow the money…
Czyli po staremu – klika medyczna i Ministerstwo Zdrowia wciąż chodzą na pasku
lobbystów i robią za akwizytorów Big
Pharmy. Natomiast rzecznik praw pacjenta
i samorząd lekarski wcielą się w rolę inkwizytorów i przykładnie ukarzą dr. Bodnara
– człowieka, który osobiście przyjmował
pacjentów, kiedy jego koledzy kryli się za
„teleporadami”, unikając kontaktu z pacjentami, bo ci… mogą być chorzy. Ma to rzecz
jasna jeden cel: zastraszyć resztę niepokornych, tak by nikomu do głowy nie przyszło
przepisywać leku, na którym nie zarobią
wiadome koncerny. Za nami dwa najgłupsze
lata w historii ludzkości. Przed nami kolejne, równie głupie. Kurtyna.
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UPADEK SYNA NIEBA
Porozumienie z Chinami jest
Polsce strategicznie potrzebne po to, by
zrównoważyć polityczny nacisk Niemiec,
które wchodzą nam na głowy, cynicznie wykorzystując podległe Berlinowi
instytucje Unii Europejskiej. Niemcy
upatrzyły sobie w nas drugą Namibię
i dążą do skolonizowania Polski prawem
i lewem, w porozumieniu z Rosją, na co
dały przyzwolenie Stany Zjednoczone.
Wprawdzie USA teraz, poniewczasie
próbują się z tego wycofać i zebrać rozlane mleko z powrotem, ale ostatnie słowo
już do Ameryki nie należy, gdyż ta przestała być supermocarstwem, a co więcej
nie skończyła jeszcze spadać w przepaść,
w którą zepchnęły ją rządy Bidena. Są
przewidywania, że tej wiosny w Stanach
wybuchnie kolejny wielki kryzys ekonomiczny, który skończy epokę dolara jako
waluty światowej.
Z kolei Chinom Polska potrzebna jest
jako wrota do Europy i terminal Jedwabnego Szlaku 2. W grę wchodzą więc wymierne korzyści wzajemne, bez żadnych
sentymentów, na które ze strony Pekinu
w najmniejszym stopniu liczyć nie możemy. Jest tu jednak twarde „coś za coś”,
stanowiące dobrą bazę relacji z Chinami.
Natomiast odległość geograficzna od
Państwa Środka stanowi gwarancję tego,
że chiński komunizm nie wejdzie nam
na głowy, a zyski z tego sojuszu przeważą
nad kosztami.
Pytanie, czy to nadal będą Chiny prezydenta Xi Jinpinga? Wszyscy, którzy
mówią „Ależ oczywiście!”, powtarzają to
za oficjalną chińską propagandą, a źródeł
niezależnych brak. ChRL zamknęła się
na świat w związku z pandemią, więc nie
można tam już po prostu pojechać i popytać ludzi na ulicach o to, co w trawie
cytrynowej piszczy. Podejmowanie tematów nieprawomyślnych łatwo może się
skończyć odmową chińskiej wizy, co nie
raz już miało miejsce. Sinologom pozostają więc oficjalne rządowe publikatory
oraz ostrożny ezopowy język, dominujący
w ich wypowiedziach, nigdy krytycznych
wobec przewodniczącego ChRL.
Tymczasem prezydent Xi popełnił już co
najmniej dwa wielkie błędy, które mogą
go kosztować utratę władzy. Po pierwsze,
skutecznie odstraszył Tajwan od idei

Czy to nadal będą Chiny
prezydenta Xi Jinpinga?
Wszyscy, którzy mówią „Ależ
oczywiście!”, powtarzają
to za oficjalną chińską
propagandą, a źródeł
niezależnych brak. ChRL
zamknęła się na świat
w związku z pandemią, więc
nie można tam już po prostu
pojechać i popytać ludzi
na ulicach o to, co w trawie
cytrynowej piszczy.

W tym roku prezydent Xi Jinping będzie ubiegać się formalnie
o kolejną kadencję przewodniczącego Chińskiej Republiki
Ludowej, a faktycznie o status cesarza – Syna Niebios.
Politolodzy i sinolodzy twierdzą zgodnie, że Xi osiągnie
ten cel. Są jednak mocne przesłanki wskazujące na to, że
będziemy świadkami niezwykle spektakularnego upadku
i trzeba się zastanowić, co powinna zrobić wtedy Polska?

zjednoczenia z Chinami
nie jest dość silny, albo
kontynentalnymi. Po
jego władza właśnie się
drugie uwikłał ChRL
kruszy pod pozorami
potęgi.
w zbyt wiele konfliktów
Krótko mówiąc, Chiny
międzynarodowych
kontynentalne muszą
naraz, za bardzo rozTajwanowi odpuścić, co
ciągając linię frontu
oznacza, że prezydent
geopolitycznego. TrudKonrad T.
Xi musi odejść. Tym
no też wyobrazić sobie,
Lewandowski
bardziej, że w obrożeby w Komunistycznej
nie Tajwanu jednoczą
Partii Chin nie było
się wszystkie wielkie
opozycji wewnętrznej,
państwa basenu Patylko dlatego, że oficjalcyfiku. Szczególnie chytrze zaś, z iście
ne media o niej nic nie mówią. Czystki
dalekowschodnią przebiegłością, rozgryw aparacie władzy, zwłaszcza w bezpiece
wa tę kartę Japonia, zrażona do Pekinu
musiały wygenerować wielką liczbę niezadowolonych „przyczajonych tygrysów”, sankcjami na dostawy lantanowców.
Chiny są absolutnym supermocarstwem,
pomiędzy którymi z pewnością jest niezdolnym jedną ręką zdusić USA i Kanadę
jeden „ukryty smok”. Wszystko, o czym
na raz, co pokazały we wrześniu ub.r. To
nie wiemy, działa przeciwko Xi, a wiemy
naprawdę imponujące, ale kiedy trzeba
coraz mniej.
do tego jeszcze dusić Japonię, Australię,
Jeszcze do niedawna, oficjalnych celów
cztery państwa basenu Morza Południowładzy w Pekinie wymieniano kilkawochińskiego, Indonezję, Indie, Niemcy,
naście, teraz został tylko jeden – przyłączenie Tajwanu. Nabrało to już cech
Rosję i Kazachstan, razem trzynaście krapolitycznej obsesji, gdy tymczasem
jów, to po prostu robi się tego za dużo!
zjednoczenie ChRL i RCh bodaj nigdy
Krótkiej kołdry przestało wystarczać już
jeszcze nie było bardziej odległe. Bruna Afrykę, gdzie ekspansja Chin wyraźtalna pacyfikacja Hongkongu w 2020 r.
nie przystopowała. I niewiele pomoże
i faktycznie złamanie politycznej zasady
tu wierny Singapur, który krząta się jak
„jeden kraj, dwa systemy” skutecznie
giermek Sancho Pansa, zawierając de
ostudziła tajwańskich zwolenników
facto w imieniu Chin, układ o wolnym
integracji, których szeregi radykalnie
handlu z Chile, Peru, Kolumbią i Meksystopniały na rzecz zwolenników niepodkiem. Słowem, na Amerykę Południową
ległości wyspy. Kolejne naciski polityczne też już Pekinowi pary zabrakło. Walka
i demonstracje siły przyniosły skutek
z w sumie trzynastoskrzydłym geopoliodwrotny do zamierzonego. Tajwan
tycznym wiatrakiem zapowiada się dla
odstraszono więc na dekady i pokoleprezydenta Xi dość pechowo. Jego „wilnia, może nawet na zawsze. Reszta jest
cza polityka” obraca się przeciwko niemu.
myśleniem życzeniowym Pekinu i zaTrzeba będzie więc komuś odpuścić,
klinaniem rzeczywistości. Tym bardziej
pewnie na początek Japonii, co da się
zrobić bez utraty twarzy. Na to wyraźnie
desperackim, że zależy od tego osobisty
gra Tokio, z wielką powagą rozważając
wizerunek prezydenta Xi, czyli twarz
dołączenie do paktu AUKUS. W dalszej
najpotężniejszego człowieka świata. To
kolejności do pomyślenia jest traktat
może oznaczać wojnę, ale po co Chinom
Tajwan, największy na świecie producent regulujący strefy wpływów na Morzu
Południowochińskim, co załagodzi też
mikroprocesorów, zrujnowany przez
świeży spór z Indonezją. Pytanie, czy to
inwazję? Próba przyłączenia do ChRL
dymiących zgliszcz i zdechłego tygrysa
wystarczy, by zapewnić prezydentowi Xi
łatwo może skończyć się tym, że ktoś
kolejną kadencję? Ponieważ Tajwanowi,
wysoko postawiony w komunistycznej
za którym stoi Japonia, też nieuchronnie
hierarchii powie w Pekinie głośno: „Xi
odpuścić będzie trzeba… Zatem w najto nie Chiny!”. I to właśnie możemy
lepszym razie Xi Jinping będzie musiał
usłyszeć podczas nadchodzącej jesieni.
porzucić marzenia o zostaniu w historii
Zgodnie ze „Sztuką wojny” Sun Zi przeChRL drugim przywódcą po Mao, Człociwnik słaby powinien udawać silnego,
wiekiem, Który Zakończył Stulecie Naroa Xi demonstruje wielką siłę na każdym
dowego Poniżenia (rozpoczęte wojnami
opiumowymi). Może być kolejna kadenkroku. Zapewne więc jest w kierowniccja, ale już nie drugi portret nad Placem
twie Komunistycznej Partii Chin ktoś
bezimienny, chwilowo nieznany mediom, Tiananmen.
Do tego wszystkiego, wytężającym dziś
kto stanowi dla obecnego przywódcy
wszystkie siły Chinom może przytrafić
poważne zagrożenie, którego Xi nie jest
się jakiś „czarny łabędź”, czyli zdarzenie
w stanie wyeliminować, gdyż w istocie

zupełnie nieprzewidywalne, a niekorzystne. Na przykład zamach terrorystyczny
w trakcie olimpiady albo wymknięcie się
wirusa COVID-19 z wioski olimpijskiej.
Zimowe igrzyska w Pekinie obliczone
są propagandowo przede wszystkim na
politykę wewnętrzną. Mają zbudować
wizerunek Xi Jinpinga przed jesienną
aklamacją. I nie można wątpić, że jest
wielu zainteresowanych tym, żeby coś
poszło nie tak. Prawo Murphy’ego tradycyjnie stanowi, że coś wręcz musi
pójść źle. Choćby Kanada po proteście
kierowców ciężarówek podniesie się
z kolan i twardo odegra za zeszłoroczne
upokorzenie, nawiązując stosunki dyplomatyczne z Tajwanem.
Tak więc musimy poważnie liczyć się
tym, że przed końcem tego roku będziemy mieli nowego przewodniczącego
ChRL. I co wtedy? Dłużej klasztora niż
przeora, trzeba będzie rzec. Chiny je-

Krótkiej kołdry przestało
wystarczać już na Afrykę,
gdzie ekspansja Chin
wyraźnie przystopowała.
I niewiele pomoże tu wierny
Singapur, który krząta się
jak giermek Sancho Pansa,
zawierając de facto w imieniu
Chin, układ o wolnym handlu
z Chile, Peru, Kolumbią
i Meksykiem. Słowem, na
Amerykę Południową też już
Pekinowi pary zabrakło.

dynym globalnym supermocarstwem
pozostaną na pewno. Staną się tylko nieco
bardziej elastyczne i ugodowe, ukryją
wilcze kły. Polska dyplomacja powinna
zadbać przede wszystkim o to, abyśmy
nie mieli już na wstępie tyłów u nowego
prezydenta ChRL.
Jeśli Xi Jinping odejdzie, polityka chińska
zacznie skracać fronty, redukując nadmierne zaangażowanie geopolityczne i porządkując swoje sprawy, stawiając zapewne
na tradycyjny pragmatyzm, od którego
odeszła polityka parcia na Tajwan. Polską
racją stanu jest, abyśmy wtedy nie zostali
zostawieni na lodzie, bo Niemcy z Rosją
znowu nas zjedzą. Ten historyczny moment, kiedy za sprawą wizyty prezydenta
Dudy w Pekinie, podczas otwarcia igrzysk
olimpijskich, przez chwilę budziliśmy
respekt Zachodu jako sprzymierzeniec
Chin z pewnością nie będzie nam wybaczony. Nasi „serdeczni przyjaciele” zadbają
o to, żebyśmy już nigdy więcej im takiego
numeru nie wykręcili.
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Przechodzenie na zieloną energię oznacza dla Polski nie tylko zmiany
w energetyce, ale i dogłębne przeobrażenia na rynku pracy. Dotyczy to w pierwszej
kolejności sektora wydobywczego i górnictwa, które zatrudnia w Polsce 77,7 tys.
pracowników. – Osoby, które w tej chwili
pracują w kopalniach, mogą znaleźć zatrudnienie choćby przy budowie i eksploatacji
farm wiatrowych czy innych odnawialnych
źródeł energii – mówi Monika Fedorczuk,
ekspertka ds. rynku pracy Konfederacji Lewiatan. Jak wskazuje, zapotrzebowanie na
specjalistów w sektorach OZE będzie coraz
większe, w przyszłości to właśnie brak wykwalifikowanych kadr może się okazać hamulcem dla rozwoju zielonej energetyki.

Pandemia COVID-19, która spowodowała, że duża część życia prywatnego i zawodowego Polaków
przeniosła się do online’u, okazała
się też czasem żniw dla cyberprzestępców. Według danych przytaczanych przez Agencję UE ds.
Cyberbezpieczęństwa (ENISA) tylko
w ciągu jednego miesiąca pandemii
odnotowano ponad 660 proc. więcej przypadków oszustw z użyciem
wyłudzania informacji.

W ostatni wtorek Rada Polityki Pieniężnej zgodnie
z oczekiwaniami podniosła referencyjną stopę procentową o 50 pb.
Stopy procentowe pozostają jednak realnie mocno ujemne, bo inflacja zapewne przekroczyła w styczniu 9 proc. Według Piotra Kuczyńskiego z Domu Inwestycyjnego Xelion niemal pewna jest
kolejna podwyżka w marcu, lecz potem możemy się spodziewać
przerwy. Wiele zależy od nowych członków RPP, bo skład Rady zostanie w tym roku wymieniony.

ZŁOTY PREZES
Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam
Glapiński złożył deklarację chęci zwiększenia
rezerw złota o kolejne 100 ton.

Jakub Wozinski

Dokładnie 21 czerwca
upływa kadencja profesora Glapińskiego, który wedle wszelkiego
prawdopodobieństwa pozostanie na
stanowisku szefa banku centralnego
na kolejne sześć lat. Nie wiadomo
oczywiście, w jakich okolicznościach
przyjdzie mu kończyć swoją drugą
kadencję w 2028 r., lecz najbliższe
miesiące będą z pewnością wiązały
się dla niego z bardzo ożywioną debatą publiczną na temat wysokości
stóp procentowych. Temat ten będzie w nadchodzącym czasie odgrywał zapewne bardzo ważną rolę
choćby ze względu na skutki, jakie
niesie ze sobą dla milionów spłacających kredyty Polaków, dlatego prezes NBP powinien przygotować się
na bardzo niespokojne czasy.
Więcej złota niż Anglia
Najważniejsze z perspektywy szefa
banku centralnego jest oczywiście
odpowiednie zaplecze polityczne
i wsparcie większości w Sejmie.
Bez niej trudno radzić sobie w ekstremalnie trudnych warunkach
społecznego niepokoju. Prezes Glapiński postanowił jednak, że dodatkowo zabezpieczy sobie drugą
kadencję przy pomocy zwiększenia
posiadanych rezerw złota. Odnosząc się do pytań na temat intencji
dalszego podnoszenia stóp procentowych, prezes Narodowego Banku
Polskiego zapowiedział, że w obec-

Adam Glapiński wyrasta tym samym na
najbardziej „złotego” prezesa Narodowego Banku
Polski w najnowszych dziejach. Poprzednie
wielkie zakupy przeprowadził w latach 2018-2019,
gdy zwiększył zasoby NBP o 125,7 ton. Z jego
inicjatywy blisko połowa polskiego złota została
także sprowadzona do krajowych skarbców.

nym roku planuje zakupić dodatkowych 100 ton złota, zwiększając tym
samym posiadane obecnie zasoby do
ok. 320 ton. Choć brzmi to niewiarygodnie, przy realizacji takiego scenariusza i braku nowych zakupów ze
strony Banku Anglii Polska mogłaby
w efekcie posiadać więcej rezerw niż
Wielka Brytania. Przez ostatnich
kilka wieków było to wprost nie do
pomyślenia, gdyż Londyn nawet do
dziś pozostaje światową stolicą handlu złotem, lecz w XXI w. wszystko
zmienia się jak w kalejdoskopie.
Sama wysokość rezerw złota nie
przekłada się oczywiście wprost
na siłę ekonomiczną, gdyż więcej kruszcu niż Brytyjczycy posiadają choćby tak egzotyczne kraje,
jak Uzbekistan czy Kazachstan, niemniej jednak, jak zaznacza sam prezes Glapiński, jest ono pewnym
twardym zasobem niezwykle korzystnie wpływającym na stabilność
systemu finansowego całego kraju.
Co prawda w ubiegłym roku prezes
NBP zadecydował o sprzedaży 2 ton
z posiadanych rezerw, lecz był to niewielki uszczerbek.
Najbardziej złoty z prezesów
Adam Glapiński wyrasta tym samym na najbardziej „złotego” prezesa Narodowego Banku Polski
w najnowszych dziejach. Poprzednie wielkie zakupy przeprowadził w
latach 2018-2019, gdy zwiększył zasoby NBP o 125,7 ton. Z jego inicjatywy blisko połowa polskiego złota
została także sprowadzona do krajowych skarbców. Gdyby planowane
w obecnym roku zakupy miały dojść
do skutku, niemal 70 proc. wszystkich zasobów Polska zawdzięczałaby
właśnie Glapińskiemu. Poprzedni
prezes NBP, Marek Belka, odnosił
się do tej pory krytycznie do polityki swojego następcy, przypisując
jej znaczenie głównie marketingowe. Fakty mówią jednak zgoła coś
innego. W całym 2021 r. banki centralne na całym świecie zwiększyły
poziom rezerw złota o 462 tony,
przez co udział cennego kruszcu w
rezerwach wzrósł do najwyższego
poziomu od trzech dekad.
Zauważalny w skali całego świata
zwrot ku złotu połączony z nieznaczną redukcją rezerw dolaro-

Odnosząc się do pytań na temat intencji dalszego podnoszenia
stóp procentowych, prezes Narodowego Banku Polskiego zapowiedział, że w obecnym roku planuje zakupić dodatkowych 100
ton złota, zwiększając tym samym posiadane obecnie zasoby do
ok. 320 ton. Choć brzmi to niewiarygodnie, przy realizacji takiego
scenariusza i braku nowych zakupów ze strony Banku Anglii Polska
mogłaby w efekcie posiadać więcej rezerw niż Wielka Brytania.

wych nie powinien nikogo dziwić w
związku z tym, jak wielką falę inflacji wywołała światowa odpowiedź
na pojawienie się chińskiego wirusa.
Wedle najnowszych danych inflacja
konsumencka wzrosła w USA do
poziomu 7,5 proc., co może zwiastować jedynie nasilenie się problemu
w skali całego świata. Największego
jednorazowego zakupu złota w 2021
r. dokonały Tajlandia (90 ton) oraz
Indie (ponad 77 ton), które tym
samym coraz bardziej akcentują
swoją rosnące aspiracje. Gdyby Polska miała w przyszłym roku nabyć
aż 100 ton, byłaby z pewnością liderem rankingu, choć światowy wyścig
po złoto wciąż się rozkręca. Nawet
Węgry zdołały zakupić w ubiegłym
roku 63 tony.
Wedle optymistycznych zapowiedzi Adama Glapińskiego inflacja
ma w 2023 r. wyraźnie się uspokoić. Zapewnienie to można przyjąć z dużą dozą sceptycyzmu, gdyż
jeszcze do niedawna prezes Narodowego Banku Polski wyraźnie zaprzeczał, że problem podwyższonej
inflacji w ogóle będzie miał miejsce. Glapiński zdaje się zachowywać
dużą wiarę w to, że przyjęty przez
rząd program tarczy antyinflacyjnej faktycznie okaże się nad wyraz
skuteczny, a wprowadzone już podwyżki stóp automatycznie przełożą
się na efekty. Na całe szczęście pre-

Poprzedni prezes NBP, Marek
Belka, odnosił się do tej pory
krytycznie do polityki swojego
następcy, przypisując jej znaczenie głównie marketingowe.
Fakty mówią jednak zgoła coś
innego. W całym 2021 r. banki
centralne na całym świecie
zwiększyły poziom rezerw
złota o 462 tony, przez co udział
cennego kruszcu w rezerwach
wzrósł do najwyższego poziomu
od trzech dekad.

zes NBP stara się dywersyfikować
środki zaradcze, czego przejawem są
zapowiedziane właśnie zakupy złota.
Polska ma dość ograniczone możliwości wpływania na światową inflację, lecz zwiększając twarde rezerwy
w obliczu narastającego finanso-
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WYDARZENIA
Przepisy dotyczące kwestii technicznych, np. terminów wpłat lub
innych rozwiązań, które mogą ułatwiać bądź utrudniać życie pracodawcom,
trzeba zrewidować i zmienić, żeby spełniały swoją funkcję jeszcze lepiej
– zapowiada Robert Zapotoczny, prezes spółki PFR Portal PPK. Taki przegląd ma być zrobiony do końca tego roku. W planach uczestniczy 2,3 mln
osób, które w ciągu 2,5 roku oszczędziły łącznie ponad 8 mld zł. Reforma
programu ma zachęcić kolejnych zatrudnionych do partycypacji w PPK.

W grudniu popyt na
międzynarodowe
loty był o 58,4 proc.
niższy niż w 2019 r.
Przewoźnicy jednak
z optymizmem
patrzą na prognozy
na lato i planują
kolejne inwestycje
we flotę i rozbudowę
siatki połączeń.

wego sztormu, tworzy najlepsze
możliwe zabezpieczenie.

Adam Glapiński uczynił z obietnicy zakupu kolejnych 100 ton złota
jeden z głównych punktów programu swojej ewentualnej kolejnej
kadencji. Druga z jego najważniejszych zapowiedzi dotyczy sprowadzenia inflacji do poziomu 2,5 proc. To nad wyraz optymistyczne
założenie, jednak wypada jedynie mieć nadzieje, że przyznana niedawno prezesowi NBP podwyżka pensji o 6 tys. zł brutto wpłynie na
niego motywująco i pozwoli zrealizować oba cele.

Zabezpieczenie na wypadek
wyłączenia prądu
Co szczególnie istotne Adam
Glapiński, wyjaśniając w jednym
z wywiadów przyczyny, dla których nabywa złoto, odpowiedział,
że jego wielką zaletą jest to, że
w razie, gdyby ktoś „odciął prąd”
ze światowego systemu płatniczego zapewnia ono niezwykle
istotne zabezpieczenie. Wyrażanie tego typu uwag jeszcze do
niedawna byłoby uznawane za
przejaw nadmiernie wybujałej
wyobraźni, lecz współcześnie coraz częściej mówi się o zagrożeniu
ze strony możliwego cyberataku
na system finansowy. W grudniu ubiegłego roku Izrael zorganizował wspólnie z 10 państwami
(m.in. USA, Wielką Brytanią,
Szwajcarią, Włochami, Niemcami) symulację hakerskiego

Na rynku sadowniczym zachodzą poważne zmiany. W zależności od kategorii owoców Polska znajduje się na
globalnym lub unijnym podium, ewentualnie tuż za nim pod względem wielkości
produkcji. Sadownicy mierzą się jednak
z szeregiem poważnych wyzwań. Wśród
nich są problemy z łańcuchami dostaw,
globalne zjawisko wysokiej inflacji, powodowanej w dużym stopniu przez ceny
ropy naftowej i w konsekwencji paliw,
oraz rosnąca produkcja w krajach położonych między Polską a Azją. Wpływają one
na to, że część sadowników zmienia profil produkcji. Polski Ład powinien ulżyć
producentom, ale trudno przewidzieć jego
ostateczny wpływ na branżę.

wyłączenia globalnych sieci obsługujących giełdy, rynki finansowe oraz systemy płatnościowe.
W wydarzeniu brali także udział
przedstawiciele m.in. Banku
Światowego czy też Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
Cyberataki na wielkie, międzynarodowe firmy, a nawet całe ministerstwa dużych państw stały się
w ostatnim czasie zjawiskiem regularnym i niestety zaangażowanie wspomnianych już państw
pokazuje wyraźnie, że ryzyko czasowego sparaliżowania systemu
finansowego jest bardzo duże.
W kontekście narastającego napięcia na arenie międzynarodowej
można niestety zakładać, że uderzenie w system finansowy byłoby
właśnie czymś, czym w konwencjonalnej wojnie XX w. był atak
na główne centra komunikacyjne
i logistyczne przeciwnika. Żadne
państwo świata nie jest w stanie
prowadzić wojny bez sprawnie

działających systemów informatycznych obsługujących obieg
pieniądza.
Realnym atutem złota spoczywającego w skarbcach NBP jest więc nie
tylko pełnienie funkcji rezerwy walutowej w nadchodzących burzliwych
czasach, ale także zabezpieczenie
kraju na wypadek bardzo nietypowych sytuacji. W obecnej chwili najważniejsze jest oczywiście to, aby
zapowiedziany zakup rzeczywiście
doszedł do skutku. Adam Glapiński
uczynił z obietnicy zakupu kolejnych 100 ton złota jeden z głównych
punktów programu swojej ewentualnej kolejnej kadencji. Druga z jego
najważniejszych zapowiedzi dotyczy
sprowadzenia inflacji do poziomu
2,5 proc. To nad wyraz optymistyczne założenie, jednak wypada
jedynie mieć nadzieje, że przyznana
niedawno prezesowi NBP podwyżka
pensji o 6 tys. zł brutto wpłynie na
niego motywująco i pozwoli zrealizować oba cele.
REKLAMA

Rosyjska logistyka kontenerowa
w obliczu załamania
Gwałtowny wzrost cen logistyki kontenerowej, m.in. kosztów przewozowych i składowania
w morskich terminalach, zmusza wielu uczestników branży do
ograniczania inwestycji. Podwojeniu uległy także ceny kredytów,
co winduje koszty branży. Analitycy twierdzą, że rynek jest bliski
przegrzania, informuje rosyjski
portal biznesowy RBK.
Źródła RBK na rynku wskazują, że
ceny wynajmu kontenerów wzro-

sły dwukrotnie, do 6,7 tys. dolarów. Ceny platform kolejowych
– o 27 proc. zaś morskie usługi
kontenerowe ponad czterokrotnie.
Taka sytuacja postawiła rosyjski
rynek transportu kontenerowego
w szczególnie trudnej sytuacji.
Krajowa logistyka dysponuje jedynie własnymi platformami kolejowymi, natomiast wszystkie inne
usługi są kupowane za granicą.
– Z tego powodu koszty logistyki
terminalowej i portowej wzrosły
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o około 20-30 proc. Całość hamuje
rozwój i prowadzi do windowania
stawek za usługi logistyczne. Rosyjskiej branży transportowej nie
stać na kupowanie usług portów
i terminali po tak wysokich cenach – wnioskuje portal.
– W rzeczywistości wartość
statków, platform kolejowych,
kontenerów, rośnie w tempie
dwucyfrowym, co hamuje rozwój rynku logistycznego w Rosji
i ostatecznie prowadzi do skokowego wzrostu stawek za usługi logistyczne – RBK cytuje opinię
firmy przewozowej FESCO.
Ocenę podziela przedsiębiorstwo kontenerowe Rosyjskich
Kolei. Według RŻD Business Actvie: – Sytuacja na rynku przewozowym była i pozostaje napięta.
Negatywne perspektywy zwiększa polityka monetarna banku
centralnego, która prowadzi do
wzrostu kursów walut. Rosyjski
regulator walcząc ze wzrastającą
inflacją nie wyklucza kolejnych,
drastycznych podwyżek stóp
procentowych.
Źródło: FMC27NEWS

Felieton to najtrudniejszy gatunek publicystyczny,
a Jacek Dubois uprawia go od lat z biegłością i wprawą, jakie
wykazuje na salach sądowych.
Ten skrzący się humorem zbiór wprowadza Czytelnika
w meandry świata prawników, ich klientów oraz polityki.
Prawdziwą sensacją są dwa opowiadania: nieprzeciętnie
złośliwe, przenikliwe i brawurowe.

Książka nie do przeoczenia!
kupisz na www.fanbook.store
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Według raportu American
Express „State of Women-Owned Businesses” (Stan
posiadania kobiet-właścicielek
biznesów) z 2020 r., kobiety
są właścicielami 42 procent
wszystkich firm w USA i zatrudniają prawie 9 milionów ludzi.
Teraz czas na podbój biznesowej
ekstraklasy. Badania wskazują
przewrotnie, że słabszą płcią
w tym starciu są mężczyźni.

Druga emancypac ja
Liczba kobiet
odnoszących sukcesy
w biznesie jest
największa w historii
świata, ale wciąż mała.
Jan Kozerski

Gdy w 1955 r. magazyn
„Fortun” opublikował pierwszą listę dyrektorów generalnych zarządzających największymi 500
firmami Ameryki, nie było wśród
nich żadnej kobiety. Pierwsza pojawiła się na liście dopiero w 1972 r.
– siedemnaście lat po utworzeniu
tego zestawiania. Dziś na kolejnych
corocznych listach bite są rekordy,
jednak udział kobiet w tych najważniejszych biznesowych stanowiskach wciąż jest skromny i liczy
8,1 proc. Co ciekawe badania dowodzą, że taka męska dominacja
jest przeżytkiem, bo im bardziej
zróżnicowane są zespoły, tym bardziej są efektywne. Wynika z nich
wprost, że jeżeli udział kobiet
w rządzeniu firmami się zwiększy,
to będą one bardziej dochodowe
i twórcze (w kreacji nowych produktów lub usług) niż do tej pory.
Firmy zróżnicowane pod względem
płci o 15 proc. częściej wykazują dochody powyżej mediany dla danej
branży. Mediana jest znacznie lepszą wskazówką niż popularna średnia arytmetyczna, która prowadzi
często do mylących wniosków,
bo dzieli badany temat na równą

liczbę obserwacji na pół. Poniżej
i powyżej mediany powinna być
taka sama liczba obserwacji.
Pierwsza emancypacja w pierwszej połowie XX w. dała kobietom
równe prawa – tak jak mężczyznom. Teraz nadchodzi druga
emancypacja, gdy równe pod
względem prawa kobiety walczą
z męską dominacją w biznesie.
Utworzyły sobie solidny przyczółek i z roku na rok biorą to, co im
się należy.
„Na dole” biznesowym rewolucja się już dokonała. Według raportu American Express „State of
Women-Owned Businesses” (Stan
posiadania kobiet-właścicielek biznesów) z 2020 r., kobiety są właścicielami 42 procent wszystkich firm
w USA i zatrudniają prawie 9 milionów ludzi. Teraz czas na podbój
biznesowej ekstraklasy. Badania
wskazują przewrotnie, że słabszą
płcią w tym starciu są mężczyźni.
W czym kobiety są lepsze?
Przede wszystkim nie są gorsze.
Zróżnicowane zespoły są lepsze,
bo mają różne perspektywy patrzenia na tę samą sprawę. W grę wchodzi nie tylko kwestia płci, ale także
wieku, rasy i kultury. Im ciekawsze
połączenie poglądów spotyka się
w zespole, tym bardziej oryginalne
daje wyniki.
Bez wątpienia kobiety górują nad
mężczyznami w testach (i praktyce) wykorzystywania inteligencji
emocjonalnej. Komunikacja, empatia (wczuwanie się i wyczuwanie
innych), ale również samoświadomość, to właśnie najmocniejsze cechy kobiet – pracowników.
Według specjalistów od pozyski-

wania talentów (popularnie zwanych łowcami głów), takie właśnie
„miękkie” umiejętności są ważniejsze niż „twarda” wiedza. Bo tę drugą
łatwiej sobie przyswoić. Z badań
Hay Group wynika, że w aż 11 na
12 kluczowych kompetencji inteligencji emocjonalnej kobiety wypadają lepiej niż mężczyźni. Nie tylko
lepiej sobie radzą z konfliktami
w pracy niż mężczyźni, ale również
lepiej się adaptują.
Dodatkowo ich rola społeczna predestynuje je do tego, aby w niektórych aspektach biznesowych mieć
głos decydujący. Z badań w USA
wynika, że za 85 proc. decyzji o zakupie odpowiadają w domach właśnie kobiety. To one decydują o
tym, jaki dom, samochód czy jedzenie kupimy, a także gdzie (i za ile)
pojedziemy na wakacje lub wykupimy opiekę zdrowotną. Tymczasem tylko 11 proc. kobiet zajmuje
stanowiska dyrektorów w reklamie
kreatywnej. W efekcie większość
reklam trafia do niewłaściwych odbiorców. Mężczyźni robią reklamy
dla mężczyzn, a podejmujące decyzje kobiety czują się, delikatnie
rzecz nazywając, zaniedbywane
przez rynek.
Wyzwania na XXI w.
Podczas pierwszej emancypacji cel
był jasny: kobiety walczyły o to,
aby mieć takie same prawa jak
mężczyźni, żeby nie było różnicy
Z badań wynika, że w naukach
ścisłych takich jak technologii,
inżynierii, matematyce pracuje
tylko 24 proc. kobiet, a Wielkiej
Brytanii – 15 proc.

w traktowaniu kobiety i mężczyzny
w przepisach prawa. To się udało,
chociaż blisko 100 lat od przyznania kobietom praw wyborczych
w większości cywilizowanych krajów świata, wciąż są one dyskryminowane. Barier prawnych już
jednak nie ma.
Druga emancypacja będzie trudniejsza, bo musi dokonać się
w obszarze kulturowym i kompetencyjnym. Z badań wynika,
że w naukach ścisłych takich jak
technologia, inżynieria, matematyka pracuje tylko 24 proc. kobiet,
a Wielkiej Brytanii – 15 proc. Chodzi o branże tzw. STEM, akronim,
który powstał od pierwszych liter
słów w języku angielskim: nauki,
technologii, inżynierii i matematyki (science, technology, engineering,
mathematics).

Według psychologów mimo równouprawnienia „na papierze” wciąż
jest obecna dyskryminacja kulturowa. Mężczyzna – przywódca
bywa określany jako asertywny,
gdy opiera się naciskom i forsuje
własne zdanie. Kobieta, która robi
dokładnie to samo, nazywana jest
„apodyktyczną”.
Mimo nacisków na równe traktowanie takiej samej pracy nawet
w oświeconej i dbającej o poprawność polityczną (czasem aż do przesady) Unii Europejskiej kobiety
średnio zarabiają 14,1 proc. mniej
niż ich koledzy na takich samych
stanowiskach, mający identyczne
kompetencje. Ta dysproporcja
płac jest związana z faktem, że kobiety rzadziej domagają się wyższych wynagrodzeń niż mężczyźni.
A to z kolei wprost wynika z wychowania. W niedawno przeprowadzonym badaniu dotyczącym
negocjowania wynagrodzeń firmy
Glassdoor odkryto, że 68 proc. kobiet zaakceptowało pierwszą zaoferowaną im pensję. W wypadku
mężczyzn zgodziła się od razu tylko
połowa. Potwierdzają to wyniki badań Cass Business School, University of Warwick i University of
Wisconsin. O ile podobny odsetek kobiet i mężczyzn prosi o podwyżkę, o tyle jednak liczba kobiet,
które domagają się jej stanowczo, jest o jedną czwartą mniejsza.
Krótko mówiąc: kobiety są bardziej
kompetentnymi pracownikami, ale
są gorszymi negocjatorami.
Druga emancypacja zakłada, że
należy walczyć z uprzedzeniami
i wprowadzić piętnowanie różnic w wynagrodzeniach, których
nie da się wytłumaczyć kompe-
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„Nowe emancypantki” domagają się przejrzystości płac. Jeżeli wszyscy będą widzieć, ile kto zarabia, wówczas trudno będzie utrzymywać niesprawiedliwe różnice. Kobiety uświadamiają sobie różnicę
i odmawiają zaakceptowania niższych wynagrodzeń niż mężczyźni
pełniący te same role.

W niedawno
przeprowadzonym
badaniu dotyczącym
negocjowania
wynagrodzeń firmy
Glassdoor odkryto,
że 68 proc. kobiet
zaakceptowało
pierwszą zaoferowaną
im pensję. W wypadku
mężczyzn zgodziła się
od razu tylko połowa.

tencjami. Aby to było możliwe,
„nowe emancypantki” domagają się przejrzystości płac. Jeżeli wszyscy będą widzieć, ile kto
zarabia, wówczas trudno będzie
utrzymywać niesprawiedliwe różnice. Ponieważ kobiety uświadamiają sobie różnicę i odmawiają
zaakceptowania niższych wynagrodzeń niż mężczyźni pełniący
te same role.
Zarabiaj na kobietach!
Takie hasło brzmi nie najlepiej,
ale uprzedzenia – jak już ustaliśmy – są niesłuszne. Skoro większy udział kobiet w zarządzaniu
i wśród pracowników pozwala

firmie osiągać lepsze wyniki, to
czemu nie iść tą drogą?
Zatrudnianie silnych i kompetentnych kobiet działa inspirująco na inne pracownice. Poza tym
ułatwia im starania się o awans.
Warto wzmacniać więc różnorodność, a także elastyczność pracy, tak
aby była przyjazna dla kobiet, które
wciąż częściej niż mężczyźni łączą
pracę zawodową z dodatkową dla
własnego domu – rodziny. Dlatego
późniejsze rozpoczęcie i wcześniejsze zakończenie pracy, aby umożliwić im odwiezienie lub odebranie
dzieci ze szkoły, może być bardzo
opłacalne.
Kobiety gorzej znoszą porażki
niż mężczyźni, także w biznesie.
A przecież porażki to element zdobywania wiedzy i doświadczenia.
Każda porażka jest sprzężeniem
zwrotnym. Tak naprawdę najwięcej możemy zrobić dla „nowej
emancypacji”, pokazując naszym
córkom, że świat jest w zasięgu ich
ręki. Nie ma takiej rzeczy, której nie
mogłyby osiągnąć. Kobiety przez
stulecia życia w cieniu mężczyzn
przywykły do prymatu bezpieczeństwa nad ryzykiem. Umiejętność
podejmowania ryzyka to do dziś
największa przewaga mężczyzn
w biznesie. Jednak kobiety mają
w tym wypadku ukrytą przewagę:
mogą podejmować lepiej skalkulowane ryzyko.

GAZETA FINANSOWA

9

Od redakcji
Od 20 lat na łamach miesięcznika „Home&Market” publikujemy listę 50 Najbardziej
Wpływowych Kobiet w Polsce. Z uwagą przyglądamy się
temu, jak zmienia się rynek
pracy pod względem liczebności pań na najwyższych stanowiskach w organizacjach,
ich zauważalnej aktywności
w nauce, kulturze, polityce,
działalności samorządowej.
Zauważamy też, z nieukrywaną satysfakcją, że zmianie
ulegają branże, w których aktywizują się kobiety – w uważanych za dotychczas męskie
strukturach, takich jak nowoczesne finanse IT czy energetyka, panie czują się coraz
pewniej. Dowodem na to
jest obecność na pierwszym
miejscu listy Joanny Sekleckiej, prezes zarządu eService,
która jest jedną z najbardziej
znanych kobiet świata płatności bezgotówkowych w Polsce.
Kierowany przez nią eService jest liderem polskiego
rynku akceptacji kart płatniczych i największym agentem
rozliczeniowym w Euro-

pie Środkowo-Wschodniej.
Jako część międzynarodowej
Grupy EVO jest jej europejskim hubem IT, technologii,
zarządzania i rozwoju produktów. Firma szybko rośnie
i zwiększa zatrudnienie nawet o 20 proc. rocznie. Działa
już na obszarze 11 krajów UE,
gdzie obsługuje ponad pół miliona terminali płatniczych,
na których realizuje transakcje o wartości dochodzącej do
300 mld zł rocznie. eService
dostarcza też nowoczesne rozwiązania płatnicze dla handlu
internetowego – eCommerce
oraz mCommerce. Na kolejnych miejscach na podium
znalazły się Anna Grabowska, wiceprezeska zarządu ds.
strategii konsumenckich/EVP,
Chief Commercial Officer
w Żabka Polska oraz Dorota
Hryniewiecka-Firlej, prezes
zarządu Pfizer Polska, dyrektor działu Internal Medicine,
a od 2016 r. wiceprezydent
Pracodawców RP. Wszystkim paniom gratulujemy i cieszymy się, że Polki mają kim
się inspirować.

Iluzoryczna dobroczynność Muska

Szok cenowy w Niemczech

Elon Musk przekazał na cele
charytatywne 5,7 miliarda dolarów w akcjach Tesli. Darowiznę potwierdza roczny raport
koncernu opublikowany przez
amerykańską Komisję Papierów
Wartościowych i Giełd, informuje Axios.
Według portalu, darowizna Muska w postaci 5 mln akcji Tesli została przekazana na rzecz
niezidentyfikowanej organizacji dobroczynnej. Axios podkreśla, że miliarder dokonał
wpłaty kilka dni po tym, jak demokratyczna senator Elizabeth
Warren oskarżyła Muska oraz
innych najbogatszych Amerykanów o unikanie płacenia
podatków.
Jednocześnie portal wyjaśnia, że
darowizny Muska są częścią planu

W 2022 r. Niemcy muszą się nastawić na podwyżki cen żywności
średnio o 7 procent. Drastycznie
wzrastają koszty produkcji rolnej,
poinformowała Deutsche Welle.
Eksperci monachijskiego instytutu badań gospodarczych
Ifo spodziewają się w tym roku
skoku cen żywności. Według szacunków ośrodka, ponad dwie
trzecie producentów żywności
planuje w najbliższych miesiącach kolejne podwyżki cen.
– To więcej niż kiedykolwiek wcześniej w zjednoczonych Niemczech. Tym samym
ceny żywności mogą być istotnym czynnikiem napędzającym inflację – wyjaśnił szef
badań gospodarczych Ifo Timo
Wollmershaeuser.
Instytut przewiduje, że w 2022 r.
ceny żywności wzrosną o 7 procent rok do roku. Między innymi
z tego powodu ekonomiści podnieśli prognozę inflacji w Niemczech do 4 procent. W opinii
Deutsche Welle, podwyżki cen
uderzają w handel.
– Skutki inflacji na półkach supermarketów dopiero się zaczynają – powiedział Christian Janze

zbycia niektórych udziałów Tesli w celu pokrycia zobowiązań
podatkowych.
W kontekście darowizny portal przypomina, że według
szacunków Światowego Programu Żywnościowego ONZ,
jeśli Elon Musk, Jeff Bezos
i inni miliarderzy przekazaliby

0,36 proc. wartości netto swoich majątków na cele pomocowe, uratowaliby 42 miliony
ludzi przed głodem.
Według agencji Bloomberg,
w 2021 r. majątek 400 amerykańskich miliarderów wzrósł
o 1,8 biliona dolarów netto.
Źródło: FMC27news

Najbogatszy Ukrainiec powróci do kraju?
Po oświadczeniu Wołodymyra Zełenskiego, piętnującego ucieczkę
najbogatszych Ukraińców, miliarder Rinat Achmetow zadeklarował powrót do kraju, informują
ukraińskie media. Biznesmen zajmujący pierwsze miejsce na ukraińskiej liście magazynu „Forbes”
obiecał, że wznowi działalność
w Mariupolu.
Agencja UNIAN cytuje oświadczenie, zgodnie z którym Achmetow powróci do siedziby swojego
holdingu w Mariupolu. Jako datę

wskazał 16 lutego, a więc termin
możliwej inwazji Rosji. Ukraińskie media powołują się na komunikat rzeczniczki prasowej
miliardera Anny Terechowej.
Jednocześnie „Ukraińska Prawda”
sprostowała wcześniejszą informację, zgodnie z którą Achmetow,
podobnie jak 20 najbogatszych
Ukraińców, uciekł z kraju 13 lutego. W rzeczywistości miliarder
przyleciał do Zurychu 30 stycznia.
UNIAN przypomina, że Mariupol, do którego powróci biz-

nesmen, znajduje na zapleczu
linii demarkacyjnej w Donbasie. Przed rozpoczęciem konfliktu
zbrojnego w 2014 r. biznesmen
nosił tytuł „władcy Donbasu”,
bowiem tam znajdują się jego
główne aktywa.
Deklaracja Achmetowa to reakcja na słowa prezydenta Ukrainy
Wołodymyra Zełenskiego, który
powiedział że wielcy biznesmeni,
którzy uciekli z kraju „wydali na
siebie wyrok”.
Źródło: FMC27news

z firmy doradczej Ernst & Young.
Zdaniem eksperta: – Koszty producentów idą mocno w górę, co
następnie wpływa na ceny dla
konsumentów. Jak dodał: – Szok
cenowy jest nieuchronny.
Najnowsze prognozy Federalnego
Urzędu Statystycznego pokazują,
jak mocno producenci podnieśli
w ostatnim czasie ceny produktów rolnych. W grudniu 2021 r.
wzrosły one średnio o 22 proc.
Były to najwyższe podwyżki od
lipca 2011 r. Produkty roślinne
podrożały o 29 proc. a produkty
zwierzęce o 17 proc.
Jak wyjaśniają statystycy:
– Wzrost cen produktów roślinnych spowodowany jest m.in.
rosnącymi od lipca 2020 r. cenami zbóż. Pod koniec ubiegłego roku ostatnie wzrosły
o 40,6 proc. rok do roku. Wysoki popyt w kraju i za granicą,
w połączeniu ze słabymi zbiorami, okazały się kluczowymi
przyczynami podwyżek.
Z kolei ogromny wzrost cen rzepaku (o 68 proc.) statystycy tłumaczą wykorzystaniem do
produkcji energii, w warunkach
malejącej podaży.
Natomiast ceny ziemniaków
wzrosły o 60,2 proc. co wynika
głównie ze słabych zbiorów spowodowanych warunkami pogodowymi oraz stosunkowo niskich
cen w grudniu 2020 r. Pandemia
załamała wówczas popyt gastronomiczny o 50 proc.
Źródło: FMC27news
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III WOJNA OPIUMOWA
Powszechnie uważa się, że głównymi problemami
w stosunkach amerykańsko-chińskich są groźba
inwazji na Tajwan, deficyt handlowy USA oraz
kradzież technologii. Tymczasem Waszyngton
odpiera chiński atak narkotykowy. Dziesiątki
tysięcy Amerykanów umiera rocznie z powodu
przedawkowania fentanylu. Jest wytwarzany
w ChRL i przemycany przez meksykańskie kartele.

Robert Cheda

W XIX w. zachodnie mocarstwa kolonialne stoczyły z Państwem Środka dwie krwawe wojny
opiumowe. Brytyjskie i francuskie
kompanie handlowe drenowały
chiński rynek do czasu, gdy panująca dynastia mandżurska nie zażądała uczciwych rozliczeń w srebrze.
Wówczas Londyn i Paryż postawiły
Chinom ultimatum. Wymiana handlowa miała mieć charakter wyłącznie barterowy. Za ryż, jedwab i inne
towary Europejczycy zaoferowali
opium, które produkowali za bezcen w malajskich, indyjskich i indochińskich koloniach.
Odmowa zakończyła się dla Mandżurów nie tylko klęskami militarnymi. Aż do połowy XX w.
Państwo Środka zmagało się z epidemią narkotykową wyniszczającą
ludność. Przez 100 lat opiumowa
zależność sprawiała, że zdegenerowane Chiny ulegały każdemu
agresorowi. Dlatego Chińczycy
uważają wojny opiumowe za największe upokorzenie i krzywdę,
jakich doznali od Zachodu.
Najwidoczniej dziś role uległy odwróceniu. To Biały Dom żąda od
Pekinu zakazu produkcji i eksportu chemikaliów przetwarzanych
na syntetyczne narkotyki. Kongres
przygotowuje projekt antychińskich sankcji, jeśli komunistyczne
władze nie ukrócą procederu, który
wyniszcza Amerykę od środka. Dowodami w sprawie są raporty medyczne i śledcze, z których jasno

wynika, że Xi Jinping nie tylko toleruje narkotykowy atak na Zachód.
Opioidowa katastrofa
Baracka Obamy
Według Centers for Disease
Control and Prevention (CDC
– federalny system kontroli i zapobiegania chorobom podlegający departamentowi zdrowia), związek
chemiczny o nazwie fentanyl jest
głównym składaniem opioidowych
leków przeciwbólowych posiadających certyfikację, a więc dopuszczonych do legalnego, choć wyłącznie
receptowego, obrotu w USA.
Niestety środki na bazie fentanylu jedynie w okresie od kwietnia 2020 r. do kwietnia 2021 r.
zabiły ponad 64 tys. Amerykanów.
Najnowsze badanie Uniwersytetu
Stanford i medycznego czasopisma „The Lancet” ostrzega, że do
2029 r. liczba zgonów z powodu
przedawkowania syntetycznych
opioidów, może wzrosnąć w USA
do 1,2 mln przypadków.
Statystyki CDC są tyleż nieubłagane, co tragiczne. Ponad 80 proc.
z prawie 75 tys. zgonów narkotykowych, które nastąpiły w 2019 r.,
było wywołanych następstwami zażycia fentanylu. Licząc od 1999 r.,
liczba przypadków śmiertelnych
z tego powodu sięgnęła prawie
841 tys. Według CDC, syntetyczne
narkotyki, inne niż metadon, są
obecnie głównym zabójcą amerykańskiej populacji.
Z kolei raport Drug Enforcement
Administration (DEA – Federalna Agencja Zwalczania Narkotyków), odnotowuje największy
wzrost psychotropowej śmiertelno-

Według DEA, ChRL jest wiodącym producentem
legalnego fentanylu oraz globalnym rynkiem jego
nielegalnej dystrybucji. Kartele narkotykowe są
stałymi kontrahentami chińskiego przemysłu
farmaceutycznego. Pozostali producenci
narkotyków zaopatrują się na chińskim rynku
zakupów internetowych. Za pośrednictwem
lokalnych dostawców towar trafia do Meksyku
oraz bezpośrednio do USA.

Biały Dom żąda od Pekinu zakazu produkcji i eksportu chemikaliów
przetwarzanych na syntetyczne narkotyki. Kongres przygotowuje projekt antychińskich sankcji, jeśli komunistyczne władze nie
ukrócą procederu, który wyniszcza Amerykę od środka. Dowodami
w sprawie są raporty medyczne i śledcze, z których jasno wynika,
że Xi Jinping toleruje narkotykowy atak na Zachód.

ści w zachodnich, a przede wszystkim południowych stanach USA.
Większość nielegalnych syntetycznych opioidów, które docierają do
Stanów Zjednoczonych z Chin, pozyskują meksykańskie kartele Sinaloa i Jalisco New Generation.
Jak przystało na globalne organizacje biznesowe, „Dokonują
zakupów na otwartym rynku. Następnie przemycają chemiczną
śmierć w legalnych przesyłkach
pocztowych i dostawach towarowych” – odnotował raport DEA
– National Drug Threat Assessment podsumowujący 2020 r.
„Jeśli chodzi o zażywanie opioidów, Stany Zjednoczone mają
wątpliwy zaszczyt przewodzenia
światu” – stwierdza analiza DEA,
wskazując, że każdy milion Amerykanów zażywa codziennie 50 tys.
dawek opioidów. Dla porównania,
to cztery razy więcej niż w Wielkiej Brytanii.
Oczywiście nasilony ból uzasadnia przyjmowanie odpowiednich
leków. Dotyczy to szczególnie pacjentów chorujących na nowotwory
lub po skomplikowanych operacjach. Tyle że według komisji przeciwdziałania narkomanii Kongresu
w latach 2018-2019 do miasta Kermit w Zachodniej Wirginii dotarły
przesyłki z prawie 9 mln legalnych
pigułek opioidowych. Kermit liczy
400 mieszkańców. Dlatego według
CDC, choć statystyka opioidowej
śmiertelności uwzględnia przemycane środki, połowę przypadków
stanowią ofiary nadużywania leków
przepisanych na receptę.
Komentując alarmowe dane, portal
Politico twierdzi, że jedną z przyczyn, dla których Ameryka, bardziej
niż jakikolwiek inny kraj na świecie,
ma problem z tego rodzaju farmaceutykami, jest opieka medyczna.
W przeciwieństwie do krajów eu-

ropejskich Stany Zjednoczone nie
mają powszechnej opieki zdrowotnej opłacanej z podatków. Zamiast
tego Amerykanie muszą wykupić
prywatne ubezpieczenia lub uzyskać je od pracodawcy, ewentualnie od władz.
Dlatego, jak powiedziała Politico
prof. Judith Feinberg z West Virginia University School of Medicine:
– Większość polis wystarcza tylko
na pigułki. Na przykład pacjent
z bólem pleców nie dostanie płatnej fizjoterapii, ponieważ jest droga
i wymaga zgody ubezpieczyciela.
Z tego powodu lekarze tak chętnie
wyciągają bloczki recept.
Szczyt opioidowej pigułkomanii
przypadł na prezydenturę demokraty Baracka Obamy. Liczba wypisywanych recept zmniejszyła się
o 18 proc. dopiero, gdy w Białym
Domu pojawił się republikanin Donald Trump.
Niestety do dziś Stany Zjednoczone i Nowa Zelandia to jedyne
kraje, w których można reklamować leki na receptę w telewizji.
Według ośrodka Kantar, reklamowe wydatki firm farmaceutycznych w USA osiągnęły w ostatnim
roku urzędowania Obamy 6,4 miliarda dolarów, co oznaczało wzrost
o 64 proc. w porównaniu z 2012 r.
gdy rozpoczynał drugą kadencję.
Wprawdzie żaden z reklamowanych leków nie był opioidem, ale
jak twierdzą eksperci masowy marketing leków ma na chorych i cierpiących ogromny wpływ.
Według Politico medyczny doradca
Barcka Obamy nie przejął się koniecznością ograniczenia reklam,
którego w 2015 r. zażądały organizacje medyczne. Natomiast Richard
Frank, profesor ekonomii zdrowia
w Harvard Business School, który
w latach 2009-2016 r. pracował dla
departamentu zdrowia, bezskutecz-

Jak powiedziała Politico prof.
Judith Feinberg z West Virginia
University School of Medicine:
– Większość polis wystarcza
tylko na pigułki. Na przykład
pacjent z bólem pleców nie
dostanie płatnej fizjoterapii,
ponieważ jest droga i wymaga
zgody ubezpieczyciela. Z tego
powodu lekarze tak chętnie
wyciągają bloczki recept.

nie zwracał uwagę na konieczność
zmian w edukacji samych lekarzy.
– Nie przeszli żadnych szkoleń
w zakresie radzenia sobie z bólem
i do niedawna mieli dość błędne
wyobrażenie o tym, jak uzależniające są różne leki – twierdzi Frank.
Wskazuje, że japońscy lekarze leczą ostry ból opioidami w 47 proc.
przypadków chorobowych, podczas
gdy amerykańscy w 97 proc.
Nawet bardzo niechętna Trumpowi CNN przyznaje, że to on
rozpoczął kampanię zahamowania fali opioidowych śmierci, uderzając w chińskie źródło fentanylu.
W 2017 r. Biuro Narodowej Polityki
Kontroli Narkotyków przygotowywało Trumpowi specjalny briefing,
po którym prezydent uznał chiński
atak psychotropowy za jeden z najważniejszych punktów rozmów
z Xi Jinpingiem. Raport nosił tytuł
„Fentanyl przemycany z Chin zabija
tysiące Amerykanów”.
Kilka dni później Trump uzależnił złagodzenie wojny handlowej
z Pekinem od pozytywnej reakcji
Xi w tej sprawie. Podczas rozmowy
w cztery oczy amerykański prezydent osiągnął cel. Chiny uznały fentanyl i jego pochodne za substancję
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Nasilony ból uzasadnia przyjmowanie odpowiednich leków. Dotyczy to szczególnie pacjentów chorujących na nowotwory lub po
skomplikowanych operacjach. Tyle że według komisji przeciwdziałania narkomanii Kongresu w latach 2018-2019 do miasta Kermit
w Zachodniej Wirginii dotarły przesyłki z prawie 9 milionami legalnych pigułek opioidowych. Kermit liczy 400 mieszkańców.

Richard Frank, profesor ekonomii zdrowia w Harvard Business
School, który w latach 20092016 r. pracował dla departamentu zdrowia, bezskutecznie
zwracał uwagę na konieczność
zmian w edukacji samych
lekarzy. – Nie przeszli żadnych
szkoleń w zakresie radzenia sobie z bólem i do niedawna mieli
dość błędne wyobrażenie o tym,
jak uzależniające są różne leki
– twierdzi Frank. Wskazuje, że
japońscy lekarze leczą ostry ból
opioidami w 47 proc. przypadków chorobowych, podczas gdy
amerykańscy w 97 proc.

wymagającą państwowej kontroli,
co zainicjowało odczuwalny, dość
szybki, choć przejściowy spadek
liczby zgonów z przedawkowania.
„Podczas kolejnych 18 miesięcy
amerykańscy negocjatorzy konsekwentnie łamali chiński opór przed
zmianą nastawienia do ich własnego
rynku narkotykowego” – oceniała
CNN, chwaląc Trumpa: „Za zdecydowaną postawę i zaangażowanie
w ratowanie ludzkiego życia”.
Sam prezydent stwierdził: – Abyśmy mogli ratować życie Amerykanów, Chiny muszą wypełniać
swoje zobowiązania i rozprawić się
z tymi, którzy produkują śmiercionośne substancje.
Dlaczego Chiny?
Według DEA, ChRL jest wiodącym producentem legalnego fentanylu oraz globalnym rynkiem jego
nielegalnej dystrybucji. Kartele narkotykowe są stałymi kontrahentami
chińskiego przemysłu farmaceu-

Branża, dostosowując się do
zakazu Xi Jinpinga, przeniosła
eksportowy interes do Internetu.
Ogromna zaleta polega na bezpośredniej wysyłce do klientów.
Organizacja non profit Center
for Advanced Defense Studies
(C4ADS) udowodniła, że Pekin
łamie narokotykowe porozumienie z USA.

tycznego. Pozostali producenci narkotyków zaopatrują się na chińskim
rynku zakupów internetowych. Za
pośrednictwem lokalnych dostawców towar trafia do Meksyku oraz
bezpośrednio do USA.
Nacisk Trumpa na Xi przyniósł
efekt. Pekin wpisał fentanyl oraz
kilka jego pochodnych na listę substancji zakazanych. Tyle że związek
chemiczny można łatwo manipulować, opracowując nieskończone
pochodne nieuwzględnione w państwowych wykazach.
Ponadto obecnie chińscy negocjatorzy stosują nową strategię kwestionowania roli farmaceutyków
w amerykańskim kryzysie opioidowym, czym tłumaczą znikome
skutki napływu fentanylu do Stanów Zjednoczonych.
Zdaniem agentów DEA wyjaśniających problem rozgłośni NPR
(National Public Radio – sieć publicznych stacji radiowych finansowanych przez władze federalne),
struktura chińskiego przemysłu farmaceutycznego jest skomplikowana. Z szacunków agencji
wynika, że w Państwie Środka
jest 160 tys. firm chemicznych,
a skrajne dane wskazują na 400
tys. podmiotów branży. Produkcją leków zajmują się wielkie hol-
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Szczyt opioidowej pigułkomanii
przypadł na prezydenturę demokraty Baracka Obamy. Liczba
wypisywanych recept zmniejszyła się o 18 proc. dopiero wtedy,
gdy w Białym Domu pojawił się
republikanin Donald Trump.

dingi i konglomeraty grupujące
tysiące średnich i małych wytwórców. Jednocześnie Chiny mają
tylko 2 tys. państwowych inspektorów ds. kontroli produkcji środków psychoaktywnych.
Jak twierdzi Institute Vanda Felbab-Brown, analityk ds. polityki
zagranicznej Brookings Institute,
choć z prawnego punktu widzenia
Pekin może ścigać ludzi, którzy
nielegalnie sprzedają fentanyl do
Stanów Zjednoczonych, nie oznacza to ani łatwości egzekwowania
przepisów, ani tym bardziej chęci.
Amerykańscy negocjatorzy otrzymują więc wymijające odpowiedzi, typu: ustawodawstwo jest
zbyt skomplikowane, procedury
zajmują dużo czasu, lub nawet: to
nie jest w porządku, że nas o to
prosicie – NPR cytuje jednego
z dyplomatów.
Jak komentuje rozgłośnia, trudno
uwierzyć w to, że urzędowy sceptycyzm Pekinu, który niedowierza danym wskazującym, że prawie
cały fentanyl, który trafia do Stanów Zjednoczonych, ma chiński
znak firmowy, nie jest odgórnie
zaprogramowany. Na złą wolę
i celowy zamiar wskazują dobitnie wyniki śledztw DEA.
Syntetyczny narkotyk jest tani i łatwy w produkcji. Po zakupie kartele
same mieszają fentanyl z innymi
narkotykami, zwłaszcza z heroiną,
w celu zwiększenia siły działania.
„Fentanyl jest potencjalnie śmiertelny, nawet przy bardzo niskich
stężeniach. Zabić może spożycie
dawek tak małych, jak 0,25 mg”
– ostrzega agencja ds. walki z narkotykami, wyjaśniając, że na chińskim celowniku znajdują się nie
tylko Stany Zjednoczone.
Kanadyjskie statystyki pokazują,
że 72 proc. śmierci związanych
z nadużywaniem opioidów dotyczyło fentanylu lub jego substancji pokrewnych. Także europejska
agencja monitorowania narkotyków EMCDDA, potwierdza: „Ilość
syntetycznych opioidów w Europie
gwałtownie wzrosła. Kanadyjczycy
i Europejczycy, podobnie jak urzędnicy amerykańscy jednoznacznie
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wskazują, że Chiny są głównym źródłem fentanylu i podobnych leków”.
Pod naciskiem amerykańskim
w maju 2019 r. Pekin całkowicie
zakazał produkcji i sprzedaży fentanylu oraz jego pochodnych. Tyle
że chińscy dostawcy nadal wprowadzają na rynek prekursory używane
do wytwarzania fentanylu i wysyłają je bezpośrednio do klientów
w Stanach Zjednoczonych, Europie
i Meksyku.
BBC posługuje się przykładem
„pana Chena”, jednego ze 100 chińskich biznesmenów, którzy nadal
sprzedają fentanyl. Otóż branża,
dostosowując się do zakazu Xi Jinpinga, przeniosła eksportowy interes do Internetu. Ogromna zaleta
polega na bezpośredniej wysyłce
do klientów. Organizacja non profit Center for Advanced Defense
Studies (C4ADS) udowodniła, że
Pekin łamie narkotykowe porozumienie z USA.
„Chińscy sprzedawcy często kamuflują się złożoną siecią podmiotów
z odległych miast w głębi Chin. Stosują wyrafinowane metody wysyłki,
aby ominąć kontrolę lub wprost kupują urzędników i policjantów. Eksportują tysiące dawek fentanylu
w małych i łatwych do ukrycia opakowaniach” – ocenia C4ADS, finansowana częściowo przez władze
amerykańskie i brytyjskie.
Wnioski raportu potwierdza
DEA, która wykrywa ogromne
ilości chińskiego fentanylu,
w transporcie lotniczym i morskim: – Przejmowaliśmy tak czysty fentanyl, że mógł pochodzić
tylko z Chin – powiedział BBC
zastępca dyrektora operacyjnego
agencji Matt Donahue, nadzorujący działania zagraniczne.
Hybrydowy atak
Według BBC, Chen i jego koledzy
utworzyli internetowy syndykat
przemytu syntetycznego opium.
Zgodnie z chińskim prawem został zarejestrowany jako firma farmaceutyczna Shanghai Biological
Technology Co. Ltd. po czym rozpoczęli zmasowaną kampanię reklamową w Facebooku.
Potencjalni klienci otrzymali możliwość zmawiania proszków i pigułek online. Chińska firma oferuje
nawet bonusy w postaci dopłat do
polis leczenia szpitalnego w całych Stanach Zjednoczonych. Pod
pseudonimem „King Sun” lub „Sun
King” reklamuje swoje wyroby
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w LinkedIn i Twitterze. Sprzedając prekursory fentanylu nazywa
je produktami do badań chemicznych. W każdym przypadku chodzi
o związki, które czystym fentanylem nie są, bo w takiej postaci nie
podlegają zakazowi. Inne sprzedawane substancje to zanieczyszczony
ale równie śmiertelny syntetyczny
opioid, znany również jako „różowy”, oraz syntetyczna marihuana.
Z punktu widzenia prawa chińska
firma dostosowuje się do zakazu
wprowadzonego przez Pekin.
C4ADS znalazło, co najmniej 31
identycznych sprzedawców na chińskiej platformie handlu hurtowego
e-commerce Alibaba. Handlowały
czterema prekursorami fentanylu
do czasu interwencji DEA. Platforma usunęła ich oferty, po czym
agencja zidentyfikowała ponownie
tych samych dostawców, oferujących dwa inne warianty narkotyku
o zmienionym składzie.
Inny dostawca, Hebei Aicrowe
Biotech Co. Ltd., zarejestrowany
w Shijiazhuang, wyparł się handlu narkotykiem. Jednak podczas
dziennikarskiej prowokacji BBC
potwierdził, że nadal sprzedaje produkt „99 918”, pod którym ukrywa
popularną i dlatego zakazaną pochodną fentanylu.
„Produkcja i eksport narkotyku
pochodzącego z prowincjonalnych miast ChRL są nadal szybkie”
– skomentowała odkrycie BBC.
– Globalizacja i zarządzanie łańcuchem dostaw przez doświadczonych w sieci przestępców nie
wymaga rozbudowanych struktur
typu mafijnego. Po prostu trzeba
założyć firmę, umiejętnie ją prowadzić i korzystać z możliwości
nowoczesnych technologii – wyjaśniają urzędnicy amerykańskiej
służby celnej.
Otwartym pozostaje pytanie, dlaczego przestępców nie może wykryć
chińska policja, skoro DEA zidentyfikowała zdalnie 92 podmioty handlujące fentanylem. Połowa firm
zarejestrowała działalność w Shijiazhuang. Stolica prowincji w północno-wschodnich Chinach znana
jest z przemysłu węglowego i stalowego o znaczeniu strategicznym.
Jest więc monitorowana nie tylko
przez policję, ale też przez służby
specjalne, głównie wojskowe.
Tymczasem sprzedawcy nadal działają otwarcie na platformach społecznościowych, w tym Facebooku,
Twitterze, Wickr, MeWe i Vimeo,

Środki na bazie fentanylu jedynie w okresie
od kwietnia 2020 r. do kwietnia 2021 r.
zabiły ponad 64 tys. Amerykanów.
Najnowsze badanie Uniwersytetu Stanford
i medycznego czasopisma „The Lancet”
ostrzega, że do 2029 r. liczba zgonów
z powodu przedawkowania syntetycznych
opioidów, może wzrosnąć w USA
do 1,2 miliona przypadków.
0 dokończenie na str. 12
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0 dokończenie ze str. 11

Nawet bardzo niechętna Trumpowi CNN przyznaje, że to on
rozpoczął kampanię zahamowania fali opioidowych śmierci,
uderzając w chińskie źródło
fentanylu. W 2017 r. Biuro Narodowej Polityki Kontroli Narkotyków przygotowywało Trumpowi
specjalny briefing, po którym
prezydent uznał chiński atak
psychotropowy za jeden z najważniejszych punktów rozmów
z Xi Jinpingiem. Raport nosił tytuł „Fentanyl przemycany z Chin
zabija tysiące Amerykanów”.

reklamując przyprawiającą o zawrót głowy gamę chemikaliów.
Maskują śmierć używanym na całym świecie systemem numerycznego oznakowania.
Jeszcze bardziej intrygujące jest zestawienie faktów. Xi Jinping otoczył Chiny szczelnym firewallem,
blokując sieciowy dostęp do wolnej informacji. Państwo Środka
penetrują coraz doskonalsze wersje totalnego systemu elektronicznego śledzenia, znane pod nazwą
Wielkiego Brata. W obu systemach
Pekin szeroko sięga po sztuczną
inteligencję. Tymczasem sprzedawcy syntetycznych opioidów
bezkarnie produkują narkotyki
ale także bez przeszkód korzystają
z najpotężniejszego narzędzia, jakim jest Internet.
Dzięki niemu nawet drobni handlarze środków psychotropowych
otrzymują praktycznie nieograniczone możliwości rozprowadzania chemicznej śmierci w skali
globalnej. Upatrzyli sobie jednak
głównie USA, a szerzej Zachód, co
trudno wytłumaczyć jedynie prawem popytu i podaży.
Koncentracja zbiegów okoliczności i pobłażania niewytłumaczalnego z punktu widzenia
filozofii i praktyki chińskiego reżimu, który kontroluje wszystko

i wszystkich, jest tak wstrząsająca,
że aż logiczna.
Odpowiedź tkwi w chińskiej mutacji „operacji aktywnych” sowieckich i rosyjskich służb specjalnych.
Do czasu prezydentury Donalda
Trumpa Pekin bezkarnie inwigilował amerykańską gospodarkę
i sektor badawczy, kradnąc technologie, patenty i inną własność
intelektualną.
Dziesiątki tysięcy „naukowców
i studentów” w mozole tworzyło
gigantyczną sieć, dzięki której Chiny spenetrowały nie tylko
ośrodki naukowe i korporacje, ale
też średni i mały biznes odpowiadający za największe innowacje.
Obecnie, zgodnie z identycznym
schematem, Pekin hybrydowo atakuje narkotykami.
Patent polega na sieciowej sprzedaży bezpośredniej, która pozwala
dotrzeć do każdej amerykańskiej
rodziny. Czy można sobie wyobrazić doskonalszą broń, która obezwładnia w szybkim tempie cały
naród, prowadząc społeczeństwo
do intelektualnego rozkładu? I to
w zgodnej współpracy z żądnymi
zysku, amerykańskimi gigantami
Big Tech?
DEA, FBI, NSA oraz inne agencje
podlegające departamentowi bezpieczeństwa wewnętrznego przy-

Według Centers for Disease Control and
Prevention (CDC – federalny system kontroli
i zapobiegania chorobom podlegający
departamentowi zdrowia), związek chemiczny
o nazwie fentanyl jest głównym składaniem
opioidowych leków przeciwbólowych
posiadających certyfikację, a więc
dopuszczonych do legalnego, choć wyłącznie
receptowego, obrotu w USA.

znają, że mają ogromne trudności
z ograniczeniem internetowego
rynku fentanylu.
– Wiemy, że to się dzieje. Nadal
nie możemy nawiązać współpracy
z głównymi firmami internetowymi, dostawcami usług, aby móc
dostać się do urządzeń, które wykorzystują chińscy dostawcy oraz
kartele narkotykowe. Chińczycy są
niezwykle inteligentni, dlatego wykorzystują takie, a nie inne kanały
aby móc wysyłać narkotyki. Wiedzą, że organy ścigania nie mają
środków, know-how i mają ograniczone prawo infiltracji sieci – podsumowuje Matt Donahue z DEA.

Dodaje: – Przekłuwamy jeden balon, a w jego miejsce wzlatuje następny. Tymczasem już 40 stanów
USA ogłosiło alarm opioidowy
z powodu gwałtownego wzrostu
śmiertelności z przedawkowania.
Według American Medical Association, kryje się za nimi chiński
fentanyl. Działa 100 razy silniej
od pierwszego chemicznego narkotyku o działaniu przeciwbólowym, czyli wynalezionej w 1804 r.
morfiny. Już podczas wojny secesyjnej lat 1861-1865 od reklamowanej jako bezpieczna morfiny
uzależniło się ok. 400 tys. amerykańskich żołnierzy.
REKLAMA

Elektroniczne wydanie
dostępne na całym świecie
To proste! Na iczytamy.pl kupisz nasz
asz
est wielki,
tygodnik i inne tytuły prasowe. Świat jest
żąco.
ale z iczytamy.pl jesteś zawsze na bieżąco.
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Finansowanie faktur coraz
bardziej popularne

Nieterminowe płatności
problem polskich firm

Sektor ubezpieczeniowy a chmura
obliczeniowa

Już 26 tys. firm korzysta z faktoringu. Podmioty
zrzeszone w Polskim Związku Faktorów obsłużyły w 2021 r.
o 41 proc. więcej przedsiębiorców niż rok wcześniej. Po faktoring sięga coraz więcej nie tylko dużych i średnich firm, ale
także małych i mikro. Rosną też obroty obsługujących je faktorów. W całym 2021 r. sfinansowali oni działalność krajowych
przedsiębiorstw na łączną kwotę 362,4 mld zł. Oznacza to
wzrost obrotów branży o blisko 26 proc.

Przedsiębiorcy i ich księgowi już wiedzą to,
co pandemia ujawniła. Otóż bez środków na koncie
firmowym nie da się funkcjonować. Biznes konkuruje dostawą, jakością czy wydłużonymi terminami
płatności – nawet do 180 dni! Te ostatnie mogą stać
się pętlą na szyi. Co robić, gdy towar opuścił magazyn, a przelew dotrze za trzy miesiące? Spółki i JDG
coraz chętniej korzystają z faktoringu.

Pandemia COVID-19 wystawiła sektor
ubezpieczeniowy na wielką próbę, ale jednocześnie stała się impulsem do zmian.
Ubezpieczenia w ciągu zaledwie tygodnia po
ogłoszeniu lockdownu stały się całkowicie zdalne.
To pokazało, że cyfryzacja procesów biznesowych pełni szczególną funkcję, w tym chmura
obliczeniowa.
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Przed nami
złoty wiek
chmury
Pandemia, a właściwie towarzyszące jej zwiększone zapotrzebowanie na dostęp do usług
cyfrowych, dała technologii chmury obliczeniowej niesamowity impuls do rozwoju. Nasz
rynek jest jednak znacznie mniej nasycony niż
zachodnie, więc pole do działania jest szerokie.
Jednak prawdziwie złote czasy nadejdą dla
chmury z rozwojem metaverse, a to już tylko
kwestia nieodległej przyszłości.
Cloud computing, czyli chmura
obliczeniowa, to technologia IT
służąca do przetwarzania i przechowywania danych. Nie są one
magazynowane na dyskach, ale
w wirtualnej przestrzeni, czyli
właśnie w tzw. chmurze.
W latach 2019-2021 wartość tego
segmentu rosła o około jedną
trzecią rocznie. W 2019 roku
było to 1,34 mld zł, a w 2021 już
2,24 mld zł. Szacuje się, że w najbliższych latach wartość rynku
cloud computing w Polsce wyniesie nawet 10 mld zł. Takiego przyśpieszenia nie byłoby, gdyby nie
pandemia, która spowodowała
szybką cyfryzację wielu dziedzin
życia. Z dnia na dzień ogromnie
wzrosło zainteresowanie choćby
streamingiem filmów, co bardzo
obciążyło platformy z filmami
na życzenie. Chcąc zapewnić wysoką jakość usług, firmy musiały zorganizować infrastrukturę,
która umożliwi jednoczesne korzystanie bardzo wielu klientom,
a jednocześnie nie będzie generowała kosztów, gdy zainteresowanie usługami zmaleje. Migracja
danych do chmury zarządzanej
przez firmę wyspecjalizowaną
w takich usługach w szybki i łatwy sposób pozwala dostosować
ofertę do bieżących wymagań.
Polski rynek nie jest nasycony,
więc jest duże pole do popisu
Po świetnych dla tej technologii
dwóch „latach pandemicznych”
nie ma mowy o stagnacji.
– Polski rynek nadal nie jest nasycony chmurą w takim stopniu
jak zachodni. Dostawcy mają
ogromne pole do popisu. Muszą
przekonać niezdecydowanych, że
warto przenieść dane z dysków,
powinni przy tym postawić na
edukację i przywoływanie dobrych przykładów – uważa Tomasz Dwornicki, prezes zarządu
Hostersi.pl, firmy specjalizującej
się w dostarczaniu rozwiązań IT
w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej,
opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.

A jak jest na świecie? Tylko
w czwartym kwartale 2021 roku
firmy wydały 53,5 mld dolarów
na rozwój usług w chmurze.
Wydatki w całym roku zbliżyły się do 192 mld dolarów, czyli
prawie 50 mld dolarów więcej
niż w 2020 roku. W 61 proc.
sytuacji dostawcą był jeden
z trzech kluczowych graczy
(„wielka trójka), a więc Amazon
Web Services (33 proc. udziału),
Microsoft Azure (22 proc.) i Google Cloud (9 proc.)
– Najwięksi gracze zawsze mają
najwięcej do powiedzenia na
rynku, ale i mniejsi znajdą sobie
przestrzeń do działania. Zapotrzebowanie na usługi w chmurze będzie duże (choć wzrost
będzie mniejszy niż w latach
2020-2021). Tym bardziej że
„złoty wiek” chmury obliczeniowej wciąż jest przed nami i nie
dotyczy to tylko takich krajów
jak Polska, gdzie technologia
ta nie zdominowała rynku, lecz
także bardzo dojrzałych rynków
– przekonuje Dwornicki.
Internauta nie poczeka,
aż strona mu się odpali
Tam, gdzie szybkie przetwarzanie danych i radzenie sobie ze
zmiennym przyrostem ruchu na
stronie to warunek konieczny,
by pierwsza wizyta internauty
nie stała się jego ostatnią, chmura jest technologią już nawet nie
wymarzoną, ale konieczną. Twórcy serwisu Patronite, za pomocą
którego odbiorcy mogą wspierać
wybranych artystów oraz inicjatywy kulturalne, przyznają,
że rozwój serwisu mógłby się
załamać, gdyby dane w porę nie
zostały przeniesione do chmury.
Wcześniejsze eksperymenty ze
specjalnym serwerem nie dały
oczekiwanych efektów, za to
strzałem w dziesiątkę okazało
się przesunięcie ich do chmury
Amazon Web Service w połączeniu z usługą skalowalnych wirtualnych serwerów AWS EC2.
A dlaczego biznes mógłby się
nie udać? Bo użytkownik, który
wszedł na stronę z gotowością

podjęcia jakichś działań, wyjdzie
z niej i nigdy nie wróci, jeśli treści najpierw będą mu się ładowały, a następnie płatność zostanie
odrzucona z powodu przeciążenia serwera.
Sztuczna inteligencja
optymalizuje reklamy,
ale potrzebuje do tego
nieograniczonej przepustowości
Inną firmą, która odniosła sukces
dzięki wejściu do chmury, jest
optAd360. Zadebiutował w 2016
roku i z miejsca osiągnął 7 mln zł
dochodu. Po czterech latach przebił 37 mln i mierzy wyżej.
Impulsem do założenia firmy
było pojawienie się na rynku reklamowym modelu programmatic, który usprawniał monetyzację
powierzchni serwowanej przez
wydawców internetowych. Właściciele postawili wszystko na
jedną kartę, zostawili bezpieczne
miejsca pracy i skupili się tylko na
nowym projekcie. Stan pięć lat po
tej decyzji: 3500 serwisów internetowych i aplikacji korzysta z proponowanego przez nich modelu.
Firma dawno wyszła poza granice
Polski, najszybszy rozwój odnotowuje w Azji. Nie byłoby tak dynamicznego wzrostu, gdyby firma
musiała przeznaczać duże środki
(finansowe i kadrowe) na nieustanne dostosowywanie się do
rosnącego ruchu i zmieniających
się potrzeb wydawców. Ogromna
w tym zasługa firmy Hostersi.
Gdyby nie rozwijanie usług
w chmurze, niemożliwe byłoby
wprowadzenie narzędzia opartego
o uczenie maszynowe – optAd360
AI Engine. Dwornicki wyjaśnia,
że to technologia umożliwiająca
bieżące śledzenie zmian w układzie serwisu wydawcy i nawyków
odwiedzających go użytkowników.
– Dane zebrane i opracowane przez
sztuczną inteligencję są następnie
wykorzystywane do optymalizacji
układu i treści reklam – dodaje
prezes zarządu Hostersi.pl

Ogromne znaczenie
dla wzrostu
zapotrzebowania na
usługi w chmurze
będą miały metaverse
i powiązane
z nim technologie
rozszerzonej i wirtualnej
rzeczywistości.
Metaverse (zbitka
słów meta, czyli „poza”
i „uniwersum”, czyli
„świat”) to swego
rodzaju świat 3D, który
można współtworzyć
i eksplorować.
Metaverse chce zmienić
sposób, w jaki uczestniczymy
w wydarzeniach
i budujemy relacje
Ogromne znaczenie dla wzrostu zapotrzebowania na usługi
w chmurze będą miały metaverse
i powiązane z nim technologie rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości. Metaverse (zbitka słów meta,
czyli „poza” i „uniwersum”, czyli
„świat”) to swego rodzaju świat 3D,
który można współtworzyć i eksplorować. Wyróżnia ją technologia
blockchain, która pozwala uczestnikom na swobodny i bezpieczny
handel cyfrowymi obiektami, jak
np. wirtualna ziemia, elementy
wyposażenia wnętrz czy ubrania.
Początkowo zarezerwowany był
dla gier komputerowych, ale szybko znaleziono dla niego dodatkowe zastosowania, choć to jeszcze
pieśń przyszłości. Ambicją firm
technologiczny jest, by metaverse
pozwolił wynieść korzystanie z internetu na nowy poziom. Dzięki
przenikaniu się świata wirtualnego i realnego użytkownik będzie

mógł za pomocą avataru zalogować się na platformie i uczestniczyć w koncercie, obejrzeć wystawę w muzeum albo spotkać się
z klientami. Dzięki technologii
mateverse będzie to coś więcej niż
obejrzenie zapisu koncertu, spacer 3D czy videorozmowa, bo to
wszystko już dziś istnieje. Metaverse pozwoli poczuć się w środku
tych wydarzeń.
Poprawne działanie wirtualnej
przestrzeni będzie wymagało
ogromnych ilości danych i bardzo
szybkiego przetwarzania ich. Na
tradycyjnych systemach taka analiza będzie utrudniona.
– Naturalnie rozwiązania chmurowe uznajemy za standard, bo
tworzenie oprogramowania dla
metaverse bez chmury jest praktycznie niemożliwe i zwykle pozbawione sensu. Idea metavese jest
bowiem ściśle związana z technologiami takimi jak: wirtualna
rzeczywistość (VR) czy sztuczna
inteligencja (AI), która dokonuje
się bardzo często w czasie rzeczywistym. Chmura pozwala nie tylko na dostęp do skalowalnej ilości
zasobów dyskowych, ale daje też
dostęp do tysięcy wyspecjalizowanych usług, które wykonują część
pracy za programistów, np. dokonują edycji obrazków, trenują
algorytmy uczenia maszynowego
(ML), czy optymalizują przepływ
ruchu – mówi Bartosz Bilick ze
startupu SmartVerum, który tokenizuje sztukę i tworzy „artystyczny” metaverse.
Przyszłość dzieje się na naszych
oczach i staje się teraźniejszością.
Może w najbliższym roku nie będzie jeszcze można wziąć udziału
w festiwalu Coachella w Kalifornii
bez fizycznego opuszczenia Polski,
ale giganci technologiczni wykładają ogromne pieniądze, by tak
właśnie to wyglądało. Firmy, które
widzą w tym szansę dla siebie, ale
jeszcze nie zainteresowały się usługami w chmurze, ryzykują, że ten
pociąg odjedzie bez nich.
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AKTYWNOŚĆ SIĘ OPŁACA*
* o ile znamy cykl rotacji aktywów i potrafimy zainspirować się słowami duńskich filozofów
Na przełomie roku i w pierwszych tygodniach
2022 r. rynki finansowe przeżyły niezwykłą
emocjonalną huśtawkę. Wobec największych
od wielu miesięcy zmian na amerykańskim rynku akcji i wystrzału rentowności długu Stanów
Zjednoczonych trudno było bowiem przejść
obojętnie. Nic dziwnego zatem, że oprócz słowa
„inflacja”, nagłówki gazet i serwisów wypełniły się synonimami terminu „zmienność”. Dla
inwestorów oznaczało to brutalne wybudzenie
z pięknego snu, w którym zarówno akcje, jak
i obligacje zyskiwały, a rynki pogrążone były
przez większość ubiegłego roku.

Piotr Kaźmierkiewicz
analityk, BM Pekao

Brutalne dlatego, że globalne
obligacje (klasa aktywów uznawana jako schronienie przed
ryzykiem) podążyły za rynkiem
akcji, sprawiając, że 2021 r. był
najgorszym pod względem stopy zwrotu od 1999 r., co dodatkowo nasiliło się w styczniu, kiedy to amerykańskie „skarbówki”
doświadczyły największej przeceny od dekady.
Dlaczego tak się stało? Czy to
chwilowa aberracja, czy może
korekta anomalii z minionego
roku? Wskazówką w poszukiwaniu odpowiedzi mogą być
słowa Sørena Kierkegaarda,
duńskiego filozofa, poety romantycznego i teologa. Uznawany za jednego z prekursorów
filozofii egzystencjalnej Kierkegaard mawiał, że „Życie można
zrozumieć, patrząc nań tylko
wstecz. Żyć jednak trzeba naprzód.“
Rynki finansowe żyją
w rytmie aktywności
gospodarczej
Jak słowa te mają się do ostatnich wydarzeń? Pewnym jest, że
rynki finansowe żyją w rytmie
aktywności gospodarczej. Niewielu inwestorów zdaje sobie
jednak sprawę, że roczna zmiana PKB może służyć jako wskaźnik wyprzedzający dynamiki CPI.
Inflacja konsumencka zmienia
się bowiem w przeciwnym do
kondycji gospodarki kierunku
z opóźnieniem, które np. dla
Polski wynosi średnio 9 miesięcy. Oczywiście prawidłowość ta
nie zawsze bywa „ścisła”, jak np.
w latach 2001-2012, ale wciąż
należy ją uznać za wystarczająco dobrą podpowiedź w kwestii kształtowania się przyszłych

zmian cen w gospodarce. I to
z połączenia powyższych dwóch
zmiennych (dynamiki PKB i inflacji CPI) dostajemy podzieloną na
cztery części mapę inwestycyjną
zwaną Cyklem Rotacji Aktywów.
Znajomość prawidłowości zachodzących w poszczególnych
„ćwiartkach” cyklu stanowi fundament do aktywnego zarządzania portfelem. Każda faza
cyklu koniunkturalnego w gospodarce ma bowiem swoją
„preferowaną” klasę aktywów,
która w tym czasie wykazuje najwyższe stopy zwrotu:
• w dezinflacyjnej fazie ożywienia gospodarczego (po
minięciu minimum dynamiki
PKB, ale przed minimum tempa
inflacji) są to akcje (fundusze
akcyjne),
• w inflacyjnej fazie ożywienia gospodarczego (przed
maksimum dynamiki PKB, ale
po minimum tempa inflacji) są
to surowce (fundusze inwestycyjne i ETF-y inwestujące w surowcowe),
• w inflacyjnej fazie spowolnienia gospodarczego (po
maksimum dynamiki PKB, ale
przed maksimum tempa inflacji) jest to gotówka (depozyty
bankowe, bony skarbowe fundusze rynku pieniężnego),
• w dezinflacyjnej fazie spowolnienia
gospodarczego
(przed minimum dynamiki PKB,
ale po maksimum tempa inflacji) są to długoterminowe
obligacje skarbowe o stałym
oprocentowaniu
(fundusze
obligacji).
Teoria znajduje
potwierdzenie w praktyce
By nie pozostać w sferze teoretycznych rozważań, przyjrzyjmy
się przeciętnym miesięcznym
stopom zwrotu z poszczególnych klas aktywów w podziale
na fazę cyklu koniunkturalnego.
Wiadomo, „bliższa ciału koszula
niż sukmana”, dlatego analizę
oprzyjmy na zmianach zachodzących na krajowym podwórku, obejmując nią okres od
1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia

2021 r. Za maksimum inflacji
CPI / PKB uznaliśmy moment,
w którym dynamika cen / PKB
wychodzi na roczny szczyt, który nie zostaje już poprawiony
w okresie kolejnych dwunastu
miesięcy. Analogicznie postąpiliśmy dla wyznaczania dołków.
Za benchmark dla akcji posłużył
nam WIG, a dla surowców – indeks CRB Raw Materials, który
jest miarą ruchów cen 19 podstawowych metali i towarów
uważanych za papierek lakmusowy zmian warunków gospodarczych. Z kolei koniunkturę
na rynku obligacji zmierzyliśmy
na podstawie miesięcznych
zmian rentowności 10-letnich
obligacji skarbowych (ich spadek oznacza rosnące ceny obligacji i na odwrót), a dla rynku
pieniężnego za benchmark
przyjęliśmy zmiany stopy WIBOR3M. Rozważania te zobrazowane zostały na poniższym
wykresie.

cen przez spadek rentowności). Idąc dalej, patrząc na
dezinflacyjną fazę ożywienia
gospodarczego zauważamy,
że zarówno akcje, jak i surowce
zazwyczaj drożeją (akcje nieco
szybciej), a wraz z nimi niewielkiemu umocnieniu poddawać
się mogą jeszcze obligacje
(mogą pojawiać się okresy
spadku rentowności). Maleje
przy tym WIBOR3M (wciąż luźna polityka pieniężna banku
centralnego). W inflacyjnej fazie ożywienia gospodarczego
nominalnie najlepiej radzą sobie akcje (naturalna ochrona
przed inflacją), ale to surowce
mają wówczas swoją najwyższą przeciętną miesięczną stopę zwrotu ze wszystkich faz. Co
ciekawe, w fazie tej WIBOR3M
pozostaje niemal niezmieniony, co nie przeszkadza jednak
we wzroście rentowności obligacji skarbowych (czyli spadkach ich cen).

Miesięczne zmiany benchmarków poszczególnych klas aktywów w ramach
cyklu koniunkturalnego

Indeks WIG [%]

CRB Raw Industrials [%]
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Bloomberg Finance L.P.

Okazuje się, że teoria znajduje potwierdzenie w praktyce.
W inflacyjnej fazie spowolnienia gospodarczego średnia miesięczna stopa zwrotu
akcji i surowców była ujemna, a rentowności rosły (czyli
obligacje taniały). WIBOR3M
zyskiwał i to w całkiem niezłym tempie (ok. 10 punktów bazowych miesięcznie),
co w tej fazie cyklu czyni tę
klasę aktywów preferowaną na polskim rynku. Z kolei
w dezinflacyjnej fazie spowolnienia gospodarczego akcje
i surowce pozostają przeważnie w trendach spadkowych.
Krótkoterminowe stopy procentowe również maleją (spadek WIBOR3M), co jest efektem
tendencji do łagodzenia polityki monetarnej w kraju. Umacniają się za to obligacje (wzrost

Odpowiedni moment
Powyższe wykresy pokazują,
że umiejętne określenie fazy,
w której się znajdujemy, pozwala ustrzec się przed negatywnymi zmianami wartości portfela.
Zwłaszcza jeden moment koniunktury wydaje się szczególnie istotny, a mianowicie określenie szczytu dynamiki PKB.
O ile bowiem w obu fazach ożywienia akcje i surowce zyskują
na wartości, o tyle w okresie spowolnienia gospodarczego alokacja kapitału w te klasy aktywów
prowadzić może do dotkliwych
strat. Tyle historii. A jak wygląda
przyszłość, którą żyjemy? Pod
koniec ubiegłego roku przyzwyczailiśmy się do stwierdzenia, że
o ile przyspieszenie inflacji było
oczekiwane, to jego skala była
zaskoczeniem. Wiele wskazuje na to, że w nadchodzących

miesiącach zdanie to może być
jeszcze bardziej adekwatne, z tą
różnicą, że słowo „inflacja” zostanie zastąpione przez zwrot „zacieśnianie polityki monetarnej”.
Niedoszacowanie skali odbudowy popytu zmusiło banki centralne do tego, aby na poważnie
wzięły się za realizację celów
mandatowych. Jeśli bowiem inflacja ma (przynajmniej w części) przyczyny popytowe, to jej
zmniejszanie musi uwzględniać
schładzanie popytu zarówno samoistne (efekt wyższych
cen), jak i celowe (zacieśnienie
monetarne). Zadanie wydaje
się jednak karkołomne – należy
schłodzić gospodarkę na tyle,
by miało to mierzalny wpływ na
inflację, ale również by nie przesadzić i nie spowodować recesji.
Operowanie
instrumentami
polityki pieniężnej z taką precyzją wydaje się (patrząc na
historię) bardzo trudne. Zazwyczaj prowadzi ono bowiem
do zbyt mocnego schłodzenia
koniunktury w gospodarce, co
potwierdza zależność, w której stopy procentowe w Polsce wyprzedzają dynamikę produkcji przemysłowej
i koniunkturę konsumencką
z ujemnym zwrotem o około
dziewięć miesięcy. I to właśnie
po stronie sprzedaży detalicznej czekać nas może największe
dostosowanie, a przed-podwyżkowy skok dynamiki szybko
sprowadzony zostanie do wartości jednocyfrowych (spadek
dochodów rozporządzalnych).
W której zatem fazie cyklu koniunkturalnego w gospodarce
znajduje się Polska obecnie? Jeśli
historyczne analogie okażą się
prawidłowe, a wraz z nimi i powyższe rozumowanie, nadchodzące miesiące potwierdzą, że
szczyt ożywienia gospodarczego (maksimum rocznej dynamiki
PKB) minęliśmy w drugim kwartale 2021 r. (wtedy – w okolicach
początku fazy spowolnienia
gospodarczego – „należało” rozpocząć redukcję zaangażowania
w krajowe akcje). Z kolei szczyt
tempa inflacji polska gospodarka ma szansę minąć w drugim
kwartale bieżącego roku (wtedy
zgodnie z Cyklem Rotacji Aktywów – w okolicach początku
dezinflacyjnej fazy spowolnienia
gospodarczego – „należałoby”
dokonać przesunięcia kapitału
do obligacji skarbowych). Oczywiście zakres, w jakim dynamiki PKB i CPI będą spadać, jest
największą niewiadomą, przez
co nie można określić zarówno
skali, jak i tempa optymalnego
przesunięcia. Nie można jednak
nie odnieść wrażenia, że relacja
potencjalnego zwrotu do ryzyka
dla krajowego rynku akcji powoli
przestaje być korzystna.
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RYNEK
FAKTORINGULIDERZY RYNKU

FINANSOWANIE FAKTUR CORAZ
BARDZIEJ POPULARNE
Już 26 tys. firm korzysta z faktoringu. Podmioty
zrzeszone w Polskim Związku Faktorów obsłużyły w 2021 r. o 41 proc. więcej przedsiębiorców
niż rok wcześniej. Po faktoring sięga coraz więcej nie tylko dużych i średnich firm, ale także
małych i mikro. Rosną też obroty obsługujących
je faktorów. W całym 2021 r. sfinansowali oni
działalność krajowych przedsiębiorstw na łączną kwotę 362,4 mld zł. Oznacza to wzrost obrotów branży o blisko 26 proc. Tylko raz w ciągu
ostatnich 10 lat zanotowała ona większą dynamikę rozwoju.
Polski Związek Faktorów (PZF)
zrzesza większość podmiotów
świadczących usługi faktoringowe. Skupia obecnie 5 banków
komercyjnych i 21 wyspecjalizo-

wanych firm udzielających finansowania. Należy do niego także
6 podmiotów o statusie partnera.
Firmy należące do PZF osiągnęły w 2021 r. wzrost obrotów

o 25,8 proc. Sfinansowały działalność krajowych przedsiębiorstw
na łączną kwotę 362,4 mld zł.
– Branża faktoringowa pokona-

ła kryzys wywołany pandemią.
Wszystkie wskaźniki cechujące
nasz rynek powróciły do właściwych poziomów. Cieszymy

się, że usługa faktoringu pełnego
ponownie nieznacznie dominuje nad faktoringiem niepełnym.
Oznacza to, że przedsiębiorcy
starają się nie tylko zabezpieczać swoją płynność finansową,
ale także zniwelować ryzyko
niewypłacalności
kontrahentów, którym wystawiają faktury. Wydaje się, że ubezpieczenie
należności połączone z funkcją
finansowania może mieć jeszcze większe znaczenie w tym
roku i kolejnych latach. Niemal
wszystkie firmy faktoringowe
zrzeszone w PZF wygenerowały wyższe obroty niż przed
rokiem. Składają się na to wyższe wolumeny sprzedaży u naszych klientów, a także wzrosty
cen produktów i usług. Dzięki
temu branża zwiększyła obroty

RYNEK FAKTORINGU – LIDERZY RYNKU

18 – 24 LUTEGO 2022 R.
– faktorantów, który nasz rynek
realizuje wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Program
znacząco podniósł elastyczność
członków PZF w utrzymaniu
dotychczasowych limitów faktoringowych i udzielaniu nowego
finansowania w ramach faktoringu z regresem oraz faktoringu
odwrotnego. Dlatego po nasze
usługi sięga coraz więcej firm.
Obsługujemy nie tylko więcej
dużych i średnich podmiotów,
ale także małych i mikro. Ofertę
dla nich mają już nie tylko fintechy, ale także najwięksi i najbardziej doświadczeni gracze
na rynku usług faktoringowych
– dodaje Konrad Klimek.
Z usług firm należących do PZF
korzysta obecnie 26 tys. krajowych przedsiębiorstw. Wystawiły one ponad 21 mln faktur,
na podstawie których faktorzy
udzielili finansowania.
– Jesteśmy po to aby wspierać polskich przedsiębiorców
i pomagać im w utrzymywaniu
płynności, rozwijaniu biznesu,
poszukiwaniu nowych rynków.
Finansowanie działaności łączymy z podnoszeniem bezpieczeństwa obrotów handlowych.
Dlatego wciąż rośnie nie tylko

w 2021 r. o 25 proc. To drugi najwyższy wzrost w ciągu ostatnich
10 lat. Lepszy zanotowaliśmy
tylko w 2018 r. – mówi Konrad
Klimek, przewodniczący komitetu wykonawczego PZF.
– Z pomocą branży faktoringowej z recesją poradziło sobie wielu krajowych przedsiębiorców.
Udzielając im szybkiego finansowania w oparciu o wystawione
przez nich faktury, wpłynęliśmy
na poprawę ich funkcjonowania
i konkurencyjności w trudnym
otoczeniu. Istotnym wsparciem
był i nadal jest program gwarancji limitów faktoringowych, dedykowany dla naszych klientów
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liczba przedsiębiorców sięgających po usługi firm faktoringowych, ale także liczba transakcji
w ramach faktoringu pełnego.
– dodaje Konrad Klimek.
Finansowanie w formie faktoringu wybierają przeważnie firmy
produkcyjne i dystrybucyjne.
Aż ośmiu na dziesięciu klientów korzystających z usług faktoringowych wywodzi się z tych
dwóch grup podmiotów. Wy-

stawiają one na ogół faktury na
znaczące kwoty oraz z dłuższymi
terminami płatności, co sprawia
że środki na ich bieżącą działalność pozostają w „zamrożeniu”.
Faktoring pozwala im na szybki
dostęp do gotówki i regulowanie
bieżących zobowiązań. Dzięki
temu mogą bez zakłóceń rozwijać swoją działalność, a przy tym
oferować odbiorcom atrakcyjne
warunki zamówień towarów.

Obroty ogólne faktórów po IV kw 2021
Faktor

1

Pekao Faktoring

2
3

Obroty ogólne
Obroty ogólne
w mln zł po IV
w mln zł po IV
kwartałach 2021 r. kwartałach 2020 r.

Zmiana [%]

72898

59127

23

ING Commercial Finance

52960

36966

43

BNP Paribas Faktoring

50493

42256

19

4

Santander Factoring

35556

30024

18

5

mFaktoring

29797

23837

25

6

Bank Millennium

27195

23235

17

7

Coface Poland Factoring

25981

18612

40

8

PKO Faktoring

22515

18574

21

9

Citi Handlowy

11164

9825

14

10

Eurofactor Polska

6403

3509

82

11

HSBC Bank Polska

5571

4489

24

12

BOŚ Bank

4535

3261

39

13

KUKE Finance

4077

3078

32

14

Bibby Financial Services

3883

3232

20

15

IFIS Finance

2228

2224

0

16

Alior Bank

1560

1817

-14

17

Faktoria

1156

18

BPS Leasing i Faktoring

1035

1050

-1

19

PragmaGO

993

649

53

20

BFF Polska

908

956

-5

21

Idea Money

902

1057

-15

22

eFaktor

351

200

76

23

Faktorzy

215

173

24

24

Fandla Faktoring

13

bd

bd

25

MARR

9

bd

bd

REKLAMA

Ponad 10 lat na rynku i 90% klientów
poleca faktoring w Eurofactor
Klienci szczególnie podkreślają we współpracy z nami:

Razem
dla Twoich
korzyści

profesjonalizm,
komunikatywność,
realne wsparcie,
elastyczne podejście.
Dziękujemy za zaufanie.
EUROFACTOR POLSKA SA
ul. Żwirki i Wigury 18A

To się
uda!

tel. +48 22 560 74 20
www.eurofactor.pl

Materiał jest kierowany wyłącznie do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, ma charakter
informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c.
Ostateczne warunki zależą od oceny sytuacji finansowo-prawnej leasingobiorcy i zostaną uregulowane
w umowie.

FAKTORING EKSPORTOWY

FAKTORING BEZ REGRESU

FAKTORING ODWROTNY
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FAKTORING SKUTECZNIE MOTYWUJE
KONTRAHENTA DO ZAPŁATY W TERMINIE
Jak wynika z danych Krajowego Rejestru Długów, największy problem z dyscypliną płatniczą
partnerów biznesowych mają jednoosobowe
działalności gospodarcze z branż: handlowej,
budowlanej, przemysłowej i transportowej oraz
z województw: mazowieckiego, śląskiego i kujawsko-pomorskiego.
Dariusz Szkaradek
prezes zarządu, NFG

W sumie polskie JDG-i muszą
odzyskać od swoich dłużników
821,5 mln zł. Problem z zatorami
byłby mniejszy, gdyby mikrofirmy częściej korzystały z dostępnych rozwiązań, takich jak np.
faktoring, który skutecznie motywuje kontrahenta do zapłaty
w terminie oraz pomaga odzyskać należność, gdy płatność nie
następuje.
W Krajowym Rejestrze Długów
widnieje 1,2 mln zobowiązań finansowych firm na łączną kwotę 11,5 mld zł. Z tego 821,5 mln zł
to długi nierzetelnych kontrahentów wobec jednoosobowych
działalności
gospodarczych.
Zdaniem ekspertów, problem
z zatorami w sektorze MŚP
byłby mniejszy, gdyby przedsiębiorcy każdorazowo zabezpieczali swoje transakcje. Jednym
z takich rozwiązań jest faktoring, który pomaga chronić
płynność finansową.
Do niedawna była to usługa
dostępna wyłącznie dla dużych
firm, jednak od kilku lat mogą po
nią sięgać również mikro i małe
przedsiębiorstwa. I rzeczywiście
świadomość korzyści, jakie niesie faktoring, rośnie w sektorze
MŚP z roku na rok. Natomiast
tam, gdzie firmy się jeszcze wahają, problem przeterminowanych należności występuje na
większą skalę, co pokazują dane

Krajowego Rejestru Długów
i firmy faktoringowej NFG. Doskonale widać to na przykładzie mapy regionów. Tam,
gdzie w ciągu ostatniego roku
zainteresowanie faktoringiem
spadło wśród mikrofirm, czyli w województwach: mazowieckim (-19 proc.), śląskim
(-6 proc.) czy kujawsko-pomorskim (-21 proc.), tam przedsiębiorstwa notują też najwięcej
przeterminowanych należności:
mazowieckie 180 mln zł, śląskie
86 mln zł i kujawsko-pomorskie

81,5 mln zł. To ostatnie, czyli
kujawsko-pomorskie, dodatkowo boryka się z największą, bo
sięgającą niemal 12,5 tys., liczbą
dłużników.
Handel nie szuka ratunku
W przypadku branż sztandarowym przykładem może być tutaj
handel. Według danych Krajowego Rejestru Długów najwięcej należności do odzyskania
od nierzetelnych kontrahentów
mają jednoosobowe działalności
gospodarcze z branży handlowej – blisko 205 mln zł. Tymczasem, według danych NFG,
sektor handlowy jest właśnie
jednym z tych, które w ostatnim roku najrzadziej wnioskowały o mikrofaktoring (spadek
o 15 proc.). Ciekawe, że wśród
mikroprzedsiębiorstw handlowych spadło w ostatnim czasie
zainteresowanie faktoringiem.

Jeśli w tym sektorze wyraźnie
widać, że dyscyplina płatnicza
kontrahentów pogarsza się, to
tym bardziej przedsiębiorstwa
handlowe powinny lepiej chronić swoją płynność finansową.
Zwłaszcza, że zobowiązania wobec tej branży, jak również jej
zadłużenie, najmocniej wzrosły
w pandemii. Lepszą praktyką
w tej sytuacji byłoby zapobieganie zatorom płatniczym niż
leczenie później ich skutków.
Drugie w kolejności są mikrofirmy budowlane, które do odzyskania mają 112 mln zł, następnie
mali producenci, którzy czekają
na zwrot 97 mln zł, oraz przewoźnicy z 77 mln zł należności
do odzyskania. Z tego grona
zainteresowanie faktoringiem
w ostatnim roku wzrosło wśród
firm przemysłowych (+7 proc.),
ale w pozostałych dwóch sektorach odnotowano spadek licz-

by wniosków faktoringowych:
transport: -14 proc., budownictwo -3 proc.
Lepiej przeciwdziałać niż leczyć
Nie bez powodu faktoring nazywa się „odmrażaniem faktur”,
ponieważ uwalnia on środki
uwięzione w fakturach. Innymi
słowy, faktoring polega na wykupie przez firmę faktoringową
faktury wystawionej kontrahentowi przez przedsiębiorcę. Ten
ostatni otrzymuje od faktora
pieniądze za usługę lub towar,
na które normalnie musiałby
czekać z zapłatą od kontrahenta. Dzięki temu natychmiast
zyskuje dostęp do środków finansowych, którymi może dysponować od razu i w dowolny
dla siebie sposób.
Warto jednak wiedzieć, że faktoring to nie lek, a szczepionka na
zatory płatnicze. Dlatego należy
po niego sięgać, zanim pojawią
się pierwsze symptomy utraty
płynności finansowej, a nie wtedy, gdy te problemy są już zaawansowane. Faktoring zapewnia firmie stały dopływ gotówki,
co sprawia, że chroni płynność
finansową
przedsiębiorstwa
i minimalizuje ryzyko bankructwa. Jednak jest to działanie
prewencyjne, rekomendowane
firmom, które chcą zapobiegać
zatorom. Finansowaniu bowiem
podlegają tylko faktury niewymagalne, czyli takie, których termin płatności jeszcze nie upłynął.
Dodatkowo to rozwiązanie nie
pomoże przedsiębiorcom, którzy już wpadli w kłopoty finansowe i sami stali się dłużnikami.
W takiej sytuacji przedsiębiorca
musi się liczyć z tym, że trudniej
mu będzie pozyskać zewnętrzne
wsparcie. Mam tu na myśli nie
tylko faktoring, ale też ubezpieczenie należności czy potencjalny kredyt w banku.

Jak branża pokonała kryzys spowodowany pandemią?
W 2020 r. zrzeszone w Polskim Związku Faktorów
(PZF) firmy nabyły wierzytelności krajowych przedsiębiorców o łącznej wartości ponad 290 mld zł.
– co oznacza 3 proc. wzrost rok do roku. Natomiast
w roku ubiegłym wartość sfinansowanych wierzytelności wyniosła 362,4 mld zł. To oznacza blisko
26 proc. wzrost liczony rok do roku i jest najlepszym wynikiem branży w ostatnich 10 latach.

Stanisław Atanasow
prezes zarządu, Eurofactor Polska

Rośnie nie tylko wartość wierzytelności, ale i liczba firm
korzystających z faktoringu.
Raportujące do PZF firmy faktoringowe w 2021 r. obsłużyły
26 tysięcy podmiotów gospodarczych i sfinansowały 21 mln
faktur. Rok 2021 natomiast był
jednym z najlepszych.

Tarcza finansowa wsparła
przedsiębiorstwa i uchroniła je
przed poważnymi problemami,
niemniej zapewnienie płynności finansowej pozostało jedyną
z najważniejszych zadań przedsiębiorców.
Dlatego też, aby zabezpieczyć się
przed jej utratą, firmy częściej sięgały po faktoring, który w obecnym czasie nabrał szczególnego
znaczenia. Faktoring jest bowiem
wsparciem dla firm, które mają
problem z wydłużonymi terminami płatności swoich należności lub uzyskaniem terminowych
spłat od swoich odbiorców. Dzięki faktoringowi przedsiębiorca
ma natychmiastowy dostęp do
finansowania, co sprawia, że nie

musi już czekać na zapłatę ze strony kontrahentów. Środki otrzyma
od faktora nawet w dniu wystawienia faktury. W ten sposób
podnosi swoją płynność finansową i może na bieżąco regulować
własne zobowiązania.
Usługa skierowana jest do wszystkich tych przedsiębiorców, którzy sprzedają swoje towary lub
usługi z odroczonym terminem
płatności, udzielając kredytu
kupieckiego swoim odbiorcom,
w szczególności przedsiębiorcom, którzy nie są w stanie sami
finansować odroczonych płatności i którym opóźnienie w płatnościach od odbiorców powoduje lukę finansową. Faktoring
zabezpiecza ich przed utratą

płynności, spowodowaną długimi terminami płatności od kontrahentów firmy.
Rok 2021, w którym świętowaliśmy jubileusz 10-lecia działalności Eurofactor w Polsce, był dla
naszej spółki bardzo dobry. Wypracowaliśmy dynamikę na poziomie 82 proc. Jest to najwyższa
dynamika wśród firm faktoringowych w Polsce. Co więcej,
nasza dynamika była trzykrotnie wyższa od rynkowej. Dzięki
dobrym wynikom dołączyliśmy
do grona TOP 10 firm faktoringowych w Polsce.
Z naszych analiz wynika, że rok
2022 powinien być dla Eurofactora oraz całej branży kolejnym
okresem dynamicznego wzrostu.
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Nadużycia w sektorze faktoringowym
Korzyści ze stosowania technik analitycznych
w programach zapobiegania nadużyciom wskazywane przez firmy faktoringowe służą zdecydowanie wczesnemu wykrywaniu nadużyć,
w mniejszym stopniu większemu zaangażowaniu jednostek operacyjnych w przeciwdziałania
nadużyciom – wynika z badania nadużyć w sektorze faktoringowym, które zostało przeprowadzone na potrzeby konferencji Risk & Supervision Meeting 2021, organizowanej przez CRIF.
– Kolejna już, 4. edycja badania
nadużyć w sektorze faktoringowym, pokazuje jak w czasach pandemii i obostrzeń oraz zmian w organizacji pracy, radziły sobie firmy
faktoringowe. W tym roku w badaniu wzięło udział 12 podmiotów
spośród 24 należących do Polskiego Związku Faktorów (PZF), reprezentującego 90 proc. faktoringu
w Polsce. Wiele zaprezentowanych
w badaniu wniosków ma zatem
bardzo mocne podstawy do tego,
by uznać je za reprezentatywne dla
całej branży. Zapewnienie bezpieczeństwa prowadzonego biznesu
jest, podobnie jak w innych branżach z sektora finansów, jednym
z fundamentów stabilnego działania faktorów. Firmy faktoringowe
weryfikują wiarygodność klientów
zarówno na etapie ich pozyskiwa-

nia, jak i w trakcie trwającej współpracy. Oprócz tradycyjnych metod
opierających się na analizie informacji finansowych coraz większą
wagę przykłada się do analizy behawioralnej. Wraz z dynamicznie
rosnącą liczbą klientów wynikającą z coraz szerszej oferty faktoringu dla mikrofirm, rośnie rola
narzędzi informatycznych. W dalszym ciągu, według badanych,
najważniejszą metodą walki z nadużyciami pozostają zewnętrzne rejestry informacji gospodarczej oraz
informatyczne rozwiązania dedykowane przeciwdziałaniu nadużyciom. Badani czują ogromny
niedosyt wynikający z pominięcia
usługi faktoringu w art. 106 d Prawa Bankowego dotyczącego dostępu do informacji bankowych. Na
szczęście, wszystko wskazuje na to,

że postulat dodania odpowiednich
zapisów, wielokrotnie zgłaszany
przez PZF, zostanie uwzględniony w nowym brzmieniu przepisu
i tym samym faktorzy otrzymają
dostęp do kolejnej bazy danych.
W ten sposób usunięta zostanie
kolejna przeszkoda w bezpiecznym prowadzeniu biznesu. Ankietowani wskazują na wiele narzędzi,
z których korzystają w trakcie analiz, jednak ciągle brakuje jednego
zintegrowanego rozwiązania łączącego je w jedną całość. Z badania
wynika, że znacząco wzrosła ilość
i wartość nadużyć. Nie jest to jednak prosta konsekwencja recesji
w polskiej gospodarce – tutaj, na

szczęście, różnego rodzaju środki
pomocowe dla przedsiębiorstw
i kolejne tarcze antykryzysowe
istotnie zamortyzowały lukę płynnościową i uchroniły wiele przedsiębiorstw przed nieuchronnymi
bankructwami – ale jest to także
skutek dużego wzrostu liczby wypełnionych ankiet. Z całą pewnością można stwierdzić, że faktoring
jako produkt nie jest objęty jakąś
szczególną niewidzialną ochroną
przed nadużyciami. Tak jak w innych branżach finansowych występujące przypadki oszustw nie mogą
być pomijanie i wymagają stałego
udoskonalania stosowanych metod zapobiegających nieuczciwym

praktykom. Postępująca digitalizacja procesów analitycznych może
z jednej strony przyczynić się do
utrzymania bezpiecznego poziomu działania, pomimo rosnącego
apetytu na ryzyko, z drugiej, jednak przyspieszona digitalizacja,
oraz nowe formy świadczonej
pracy, wystawiają branżę faktoringową na zupełnie nowe ryzyka
– mówi Dariusza Stecia, dyrektor
wykonawczy Polskiego Związku
Faktorów, komentując wyniki badanie nadużyć w sektorze faktoringowym, które zostało przeprowadzone na potrzeby konferencji
Risk & Supervision Meeting 2021
organizowanej przez CRIF.

PEKAO FAKTORING UMACNIA SWOJĄ POZYCJĘ
NA RYNKU

…oraz obsługuje już pierwszych klientów w segmencie mikroprzedsiębiorstw.
Minione dwanaście miesięcy to kolejny rok dwucyfrowego wzrostu skali działalności Pekao Faktoring,
w którym to spółka obsłużyła wierzytelności klientów o wartości 73 mld zł, umacniając tym samym
pozycję największej ﬁrmy faktoringowej w Polsce.

Dariusz Jamroży
prezes zarządu Pekao Faktoring.

Rekordowy wzrost był możliwy
między innymi dzięki konsekwentnie prowadzonej polityce wsparcia polskiego biznesu

rozwiązaniami faktoringowymi
i umiejscowienia klienta w centrum uwagi spółki, a także sprawnemu działaniu wszystkich linii
biznesowych, począwszy od
segmentu małych i średnich
przedsiębiorstw, poprzez klienta korporacyjnego, po największe firmy. Trudno byłoby mówić
o sukcesach biznesowych bez
zaufania, jakim obdarzyły firmę
setki klientów.
Intensywny wzrost w minionych
latach, jak również plany doty-

czące utrzymania tempa wzrostu,
spowodowały, że spółka podjęła
szereg działań optymalizujących,
tak, aby być gotową na osiąganie
ambitnych celów biznesowych.
Strategicznym celem spółki
w ubiegłym roku było rozszerzenie oferty produktowej dla wszy-stkich potrzebujących przedsiębiorców, dlatego od grudnia
2021 r. spółka Pekao Faktoring
udostępniła nowy produkt o nazwie „Płynnościomat”, dedykowany mikroprzedsiębiorcom. Usługa
umożliwia mniejszym biznesom
dostęp do rozwiązań dotychczas
zarezerwowanych głównie dla
korporacji, a wykorzystując innowacyjną technologię, zapewnia kilkuminutowym procesem
decyzyjnym, pozbawionym ko-

nieczności dostarczania formularzy oraz dokumentacji, otrzymanie limitu faktoringowego.
Wprowadzenie „Płynnościomatu”,
nad którym intensywne prace
rozpoczęły się w połowie ubiegłego roku, pozwoliło na uzupełnienie portfolio produktowego
spółki o rozwiązania zapewniające poprawę płynności i wsparcie
w rozwoju mniejszych biznesów,
które są fundamentem polskiej
gospodarki.
– Wdrożenie nowego, w pełni
zautomatyzowanego rozwiązania, jakim jest „Płynnościomat”
pozwala nam zaoferować faktoring także w segmencie mikroprzedsiębiorstw. W ramach ścisłej
kooperacji w Grupie Kapitałowej
Banku Pekao S.A. od lat oferu-

jemy rozwiązania faktoringowe
dla podmiotów z obszaru korporacyjnego oraz małych i średnich przedsiębiorstw, dlatego
dzisiaj możemy już powiedzieć,
że mamy kompleksową ofertę
niezależnie od skali działalności
klienta – od dużych korporacji po
mikroprzedsiębiorstwa. Cały czas
pracujemy nad rozwojem kolejnych funkcjonalności, jakich oczekują nasi klienci, ulepszeniem
naszej oferty produktowej oraz
jej kompleksowości. Priorytetem
na najbliższe miesiące, oprócz
rozwoju produktowego, jest
praca nad dalszym ułatwieniem
klientom współpracy z nami oraz
automatyzacją i uproszczeniem
procesów w firmie.
MATERIAŁ PARTNERA
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NIETERMINOWE PŁATNOŚCI PROBLEM
POLSKICH FIRM
Przedsiębiorcy i ich księgowi już wiedzą to, co
pandemia ujawniła. Otóż bez środków na koncie firmowym nie da się funkcjonować. Biznes
konkuruje dostawą, jakością czy wydłużonymi
terminami płatności – nawet do 180 dni! Te
ostatnie mogą stać się pętlą na szyi. Co robić, gdy
towar opuścił magazyn, a przelew dotrze za trzy
miesiące? Spółki i JDG coraz chętniej korzystają
z faktoringu.

Alicja Małek

Wiosna 2020 r. to czas, gdy
w wielu biznesach w pośpiechu
zmieniano procesy i komunikację. Wiele firm przebranżowiło się, zmieniło kody PKD lub
przeszło na pracę w 100 proc.
zdalną. Zakłady obniżały koszty stałe. Walczyły o utrzymanie
jednego, kluczowego wskaźnika – płynności finansowej. Kto
nie otrzymał płatności na czas,
często bankrutował. Pandemia
była tu jednym z powodów.
Według informacji Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wiosną 2021 r. w Polsce
działało 2,2 mln firm1. 97 proc.
z nich stanowiły mikrofirmy. Jak
jest dzisiaj?
Przyjrzyjmy się obecnej sytuacji
i rozwiązaniom.
Branża budowlana, czyli zastój
Jak wynika z raportu Krajowego
Rejestru Długów2, dziś ryzykowną branżą jest m.in. budownictwo. W ubiegłym roku 47 093
dłużników z sektora budowlanego miało aż 1 540 000 000 zł
zaległości (!). Przeprowadzono
160 postępowań restrukturyzacyjnych. Zbankrutowało też 51
podmiotów. Największe ryzyko
biznesowe w łańcuchu ponoszą
MŚP – wprost wynika z raportu. Zerwane łańcuchy dostaw
nie polepszają sytuacji – drożeje
drewno, materiały izolacyjne,
rury, kable i przewody. Niestety,
wielu kontrahentów do opłacenia faktur mobilizuje groźba
procesu. Wśród producentów
materiałów budowlanych w Polsce liczba niewypłacalności
wzrosła aż o 50 proc. r/r – czytamy w raporcie Euler Hermes.
Dotknęła ona aż 48 zakładów.
Połowa z nich to wykonawcy
budowy dróg i autostrad, instalacji wodno-kanalizacyjnych,
oświetleniowo-elektrycznych,
etc. Wiele takich biznesów,
mówiąc kolokwialnie, poszło

z torbami. Tu ciekawa rzecz, bo
w branży odzieżowej i obuwniczej w Polsce średni okres obiegu należności to blisko 120 dni.
Wcześniej wynosił on 180 dni!
W branży odzieżowej i obuwniczej jest 120 dni, w dziedzinie
napojów dla HoReCa 90 dni,
w sektorze spożywczym 55 dni.
Jak prowadzić działalność, jeśli
na opłacenie towaru czekamy
nawet sześć miesięcy?
Faktoring – dbałość
o płynność finansową
Na szczęście są wygodne
i sprawdzone metody. Faktoring
to elastyczne finansowanie działalności, dostępne zarówno dla
spółek, jak i JDG. Jak to działa?
Instytucja finansująca wykupuje od klienta faktury przed
terminem, wpłacając zaliczkę
na konto bankowe. Przelew dociera szybko, nawet w ciągu 24
godzin od wystawienia faktury.
Łatwo policzyć, że do firmy ze
120-dniowym terminem płatności pieniądze dotrą nawet 119
dni szybciej. Jak to zmieni głowę
właściciela?
Jak uzyskać faktoring?
Jednocześnie, aby polepszyć
płynność dzięki wspomnianej
usłudze, trzeba spełnić określone warunki. Firmy, które
mają na to największe szanse,
to podmioty obecne na rynku
minimum 18 miesięcy. Zazwyczaj są to zakłady zajmujące się
produkcją, dystrybucją, budownictwem lub transportem. Mogą
też działać w kraju lub za granicami RP. Powinny mieć co najmniej czterech odbiorców. Stałych i wypłacalnych, co omówię
w dalszej części.
Dwa rozwiązania – pełne i niepełne
Ogółem, podmioty gospodarcze, zarówno spółki z o.o.,
spółki akcyjne, jak i JGD mogą
skorzystać z dwóch wariantów
finansowania. Pierwsza opcja to
faktoring niepełny (z regresem).
Jeśli kontrahent nie spłaci wierzytelności, klient zobowiązany
jest do zwrotu zaliczki. Drugi wariant to faktoring pełny
(z ubezpieczeniem), gdzie faktor przejmuje na siebie ryzyko
niewypłacalności kontrahenta.

Maksymalna kwota sięga nawet
90 proc. faktury w obrocie krajowym i zagranicznym.
Płynność finansowa – mniejszy
stres przedsiębiorcy
Pandemia obnażyła, dość bezlitośnie przyznajmy, że firma
odcięta od pieniędzy nie jest
w stanie funkcjonować. Trzeba
opłacić czynsz za siedzibę (co
kosztuje), opłacić pracowników
(co również kosztuje) i zamówić towar (często płatne z góry).
Widmo bankructwa zagląda
w oczy tym przedsiębiorcom,
którzy spodziewają się pieniędzy, ale ich niestety nie widzą…
Faktoring pozwala na regulowanie należności w terminie,
co jest ważne dla komfortu psychicznego i dobrej reputacji.
Chroni to przed nieprzyjemnościami, wyliczając potencjalne,
np. odcięcie prądu w zakładzie,
strajk pracowników czy odmowa wydania towaru. Duży
kłopot, a przecież możliwy do
uniknięcia.
Weryfikacja
kontrahentów – mocna ochrona
Szwajcaria, uznawana za kraj
przodujący pod kątem bankowości i biznesu, ma dużą kulturę weryfikacji kontrahentów.
Taki proces bada wypłacalność,
historię regulowania należności czy reputację kontrahenta.
Takie same działania już są podejmowane w Polsce, w ramach
faktoringu. Jak to wygląda? Kiedy usługodawca rozważa korzystanie z usług faktora, jego kontrahent zostaje poinformowany
o tym fakcie. Instytucja w tym
czasie sprawdza, jak dalece od-

biorca jest solidny pod kątem
tzw. moralności płatniczej (historii regulowania należności,
potencjalnych wpisów w KRD
itd.). Kontrahent wiarygodny nie
obawia się takiego skanowania.
Jednak jeśli nerwowo zareaguje
i zagrozi np. zerwaniem kontraktu? Już taka informacja powinna
dać przedsiębiorcy do myślenia.
Lockdown, czyli
pogłębiony problem
Komornicy sądowi i kancelarie
windykacyjne już wskazują na
pogłębiający się problem opóźnień w płatnościach. Pandemia
bywa, niestety, wymówką dla
tzw. zawodowych dłużników. To
ludzie, którzy działają świadomie i celowo, zamawiając usługi
i towary bez zamiaru płacenia.
Kiedy wierzyciel się zniechęca,
idą do kolejnego. Co ciekawe, już
wstępna weryfikacja, prowadzona przez faktora, pozwala takich
nierzetelnych ludzi namierzyć.
I odradzić współpracę. Ostrzeżony usługodawca ma szansę uniknąć stresu, konfliktu i kosztownych strat, np. w towarze. Tym
samym podmiot gospodarczy,
któremu usługa została przyznana, zyskuje na stabilności finansowej. Dodatkowym walorem
usługi jest ubezpieczenie należności – faktor ubezpiecza limit
kupiecki. Odtąd ryzyko oraz potencjalne działania windykacyjne leżą po stronie finansującego,
czyli faktora.
Maksymalna elastyczność
Kredyt firmowy ogranicza wachlarz możliwości, gdy spółka potrzebuje dodatkowych środków
na inwestycje i rozwój. Faktoring

Faktoring pozwala
na regulowanie
należności
w terminie, co jest
ważne dla komfortu
psychicznego
i dobrej reputacji.
Chroni to przed
nieprzyjemnościami,

daje tu całą listę dostępnych opcji,
tym samym nie ograniczając szans
na finansowanie.
Dużym atutem usługi jest maksymalna wygoda. Pieniądze
docierają nawet w dniu wystawienia faktury (!), a obsługa jest
staranna i kompleksowa. Oznacza to monitorowanie, raportowanie, a w razie potrzeby miękką windykację kontrahenta.
Instytucja te czynności bierze
na siebie, uwalniając faktoranta
od obowiązków.
Podsumowując: pieniądze na
koncie, bezpieczeństwo plus elastyczność to przewaga faktoringu dla firm. W dobie pandemii
takie rozwiązanie staje się tym
bardziej potrzebne. Kto przewiduje, ten wygrywa – w życiu
i biznesie.
1. https://www.parp.gov.pl/storage/publications
/pdf/PARP-26_Raport-2021-07-22_WCAG
_210726.pdf
2. https://krd.pl/centrum-prasowe/informacje-prasowe/2022/wizja-sadu-mobilizuje-dluznikow-z-branzy-bu dowlanej-do-splaty
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Korzystać z wiedzy dostarczonej przez cały
rynek finansowy
Około 600 mln zł – tyle według danych Biura Informacji Kredytowej wynosi co roku skala wyłudzeń w sektorze finansowym. To
coraz poważniejszy problem, a dużą rolę w jego zwalczaniu odgrywa wymiana między różnymi bankami i instytucjami finansowymi
informacji o próbach oszustwa i potencjalnych nadużyciach.
W przyszłym tygodniu wchodzą w życie
znowelizowane przepisy ustawy Prawo bankowe, dzięki czemu do grona tych instytucji
będą mogły dołączyć również firmy faktoringowe. To coraz popularniejsza usługa finansowa, która pomogła wielu przedsiębiorcom przetrwać trudny okres spowolnienia.
– Faktoring jest sposobem na to, żeby dostarczyć przedsiębiorcom środków obrotowych niezbędnych do zachowania płynności
finansowej. Zapotrzebowanie na usługi firm
faktoringowych rośnie, co było szczególnie
zauważalne w okresie recesji wywołanej pandemią, która utrudniła prowadzenie działalności – mówi agencji Newseria Biznes Marta
Grodzka, ekspertka Departamentu Rynku
Korporacyjnego w BIK.

– Rośnie wiedza przedsiębiorców na temat
usług faktoringu. Jest to szybki i elastyczny
sposób pozyskania środków np. na utrzymanie płynności finansowej firmy. Widać też,
że obecnie finansowane są coraz mniejsze
portfele, a nawet pojedyncze faktury – mówi
Marta Grodzka.
Jak wskazuje, usługi finansowania z wykorzystaniem faktoringu często są oferowane
w kanale online, dzięki czemu klient może
z nich skorzystać bez zbędnych formalności. To – w połączeniu z rosnącą popularnością faktoringu – może jednak prowadzić
do potencjalnych nadużyć, czyli uzyskania
finansowania bez intencji jego spłaty czy
kilkukrotnego finansowania podstawionych faktur.

Rośnie wiedza przedsiębiorców
na temat usług faktoringu
BIK, który zauważa rosnącą popularność
faktoringu, rokrocznie notuje przyrost
liczby zaraportowanych rachunków z tytułu udzielonego limitu faktoringowego,
jak również wzrost wysokości przyznawanych limitów.

Nowelizacja ustawy
– Można temu jednak przeciwdziałać. Jest to
już w pełni możliwe dzięki nowelizacji ustawy Prawo bankowe, która pozwala faktorom
korzystać z wiedzy dostarczonej przez cały
rynek finansowy – wyjaśnia ekspertka Departamentu Rynku Korporacyjnego w BIK.
Od 15 września ubiegłego roku – na mocy

Gwarancja spłaty limitów
faktoringowych BGK
dostępna o pół roku dłużej
Polskie firmy faktoringowe i ich klienci będą mogli korzystać z gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) do
30 czerwca 2022 r. Dzięki decyzji Komisji Europejskiej BGK
będzie nadal gwarantował spłatę do 80 proc. wartości limitów przyznanych przez faktorów w ramach umów faktoringu z regresem i faktoringu odwrotnego.
Komisja Europejska, obserwując dynamikę
sytuacji pandemicznej, zdecydowała o wydłużeniu działania specjalnych instrumentów pomocowych dla przedsiębiorców
z terenu Unii, w tym stosowania gwarancji
udzielanych firmom faktoringowych przez
państwowy bank rozwoju, jakim jest BGK.
System gwarancji zachęca faktorów do
kontynuacji finansowania polskich przedsiębiorstw pomimo wzrostu ryzyka. Tym
samym ułatwia przedsiębiorcom dostęp
do finansowania w postaci faktoringu.
Gwarancja jest udzielana ze środków
Funduszu Gwarancji Płynnościowych
BGK. Całkowita wartość programu
wynosi 11,5 mld zł. Program powstał
przy ścisłej współpracy z Polskim
Związkiem Faktorów, którego członkiem od 2014 r. jest KUKE Finance.
Dotychczasowa wartość limitów faktoringowych zabezpieczonych gwarancją
BGK wyniosła 4,2 mld złotych (stan na
31 października 2021 r.).
– Decyzja Komisji Europejskiej pokazuje, że choć mamy do czynienia

z ożywieniem gospodarczym, to sytuacja makroekonomiczna jest wciąż niepewna, co udowadniają kolejne kraje,
wprowadzając ograniczenia w działaniu
biznesu w celu ograniczenia liczby zakażeń. Dlatego dobrze się stało, że polscy
przedsiębiorcy będą mogli dłużej korzystać z rozwiązań wspierających ich
płynność. Dzięki systemowi gwarancji
faktoringowych BGK możemy oferować
finansowanie dla nowych klientów oraz
utrzymywać lub zwiększać finansowanie
dla współpracujących z KUKE Finance
faktorantów przy zachowaniu bardzo
korzystnych warunków. KUKE Finance jako jeden z pierwszych faktorów
w Polsce zawarł umowę portfelowej linii
gwarancyjnej z BGK. Dziś lista faktorów
współpracujących z Bankiem obejmuje
17 podmiotów – mówi Konrad Klimek,
prezes zarządu KUKE Finance.
W listopadzie Komisja Europejska zdecydowała również o przedłużeniu funkcjonowania specjalnych instrumentów pomocowych dla eksporterów.

nowelizacji ustawy Prawo bankowe – został
rozszerzony katalog podmiotów, które mogą
wymieniać się informacjami o fraudach lub
podejrzeniach wyłudzeń z innymi uczestnikami rynku finansowego. Art. 106 d ustawy
w zmienionym brzmieniu rozszerza ten katalog właśnie o firmy faktoringowe.
– Jest to duży krok zmierzający do wzmocnienia ochrony instytucji finansowych przed
próbami wyłudzeń i wyłudzeniami – podkreśla Marta Grodzka.
Jak wskazuje, dzięki nowelizacji firmy faktoringowe będą mogły dołączyć do systemu Platformy Antyfraudowej BIK, której
uczestnikami są już w tej chwili banki komercyjne i spółdzielcze, SKOK-i oraz instytucje pożyczkowe i firmy leasingowe. Służy

BIK, który zauważa
rosnącą popularność
faktoringu, rokrocznie
notuje przyrost liczby
zaraportowanych rachunków
z tytułu udzielonego
limitu faktoringowego, jak
również wzrost wysokości
przyznawanych limitów.

ona do wczesnego wychwytywania i zwalczania wyłudzeń finansowych w sektorze
finansowym. Pozwala uczestnikom tego rynku wzajemnie ostrzegać się o potencjalnych
nadużyciach. Platforma opiera się na w pełni
zautomatyzowanym obiegu wymiany danych i współdzieleniu informacji.
Jak wskazuje, fraudy są jednym z największych wyzwań dla sektora finansowego.
Z danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że biorąc pod uwagę wyłącznie portfel klientów indywidualnych w bankach,
straty z tego tytułu rokrocznie przekraczają
600 mln zł.
– Ryzyko rośnie, co niewątpliwie jest związane z naszą zwiększoną aktywnością transakcyjną w kanałach online. Dlatego tak
ważna jest kompleksowa ochrona przed wyłudzeniami – podkreśla Marzena Jabłońska.
Problem wyłudzeń nie omija też faktoringu.
Analiza BIK, przeprowadzona na bazie danych zebranych od czterech firm z tej branży (blisko 160 tys. faktur o łącznej wartości
ponad 1,7 mld zł), pokazała, że uczestnictwo w systemie antyfraudowym i wymiana
informacji o nierzetelnych faktorantach
stwarza duży potencjał oszczędności. Gdyby
cztery uwzględnione firmy korzystały z Platformy Antyfraudowej BIK, ich potencjalne
oszczędności wyniosłyby 17,6 mln zł (kwota
brutto powiązanych faktur), a w przypadku
danych o ryzykownych dłużnikach faktoringowych osiągnęłyby aż 100 mln zł.

Faktoring nie tylko dla największych,
czyli o ofercie dla mikro, małych
i średnich przedsiębiorców
Co sprawia, że usługi faktoringowe
znajdują coraz większe uznanie wśród
przedsiębiorców? Przede wszystkim
pieniądze za swoje usługi, niezależnie
od terminu zapłaty wskazanego w fakturze, można uzyskać już kilka dni po
jej wystawieniu. Na podstawie danych
Polskiego Związku Faktorów stwierdzono, że w Polsce wartość współpracy
faktoringowej zwiększa się rocznie
o średnio o 24 proc.
Zgodnie z danymi o stanie sektora MŚP
w Polsce za 2021 r., udział mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw stanowił kluczowy obszar przedsiębiorczości polskiego
biznesu. To aż 99,8 proc. ogółu firm, z czego 97 proc. stanowi grupa najmniejszych,
czyli mikroprzedsiębiorstw, zatrudniających średniorocznie nie więcej niż 10 pracowników. Działalność firm z sektora MŚP
to w szczególności usługi oraz handel,
obecnie funkcjonuje zdecydowanie mniej
przedsiębiorstw w branży budowlanej
i przetwórstwie przemysłowym. Zgodnie
z danymi z rejestru REGON w 2020 r. zarejestrowano 329 tys. nowych przedsiębiorstw,
a wykreślono 170 tys. firm. W ostatnich
latach obserwowany jest wzrost nowo powstałych przedsiębiorstw w porównaniu
do tych likwidowanych.
Na statystyki te z pewnością wpływa coraz
popularniejsza forma pracy, jaką jest samozatrudnie niemożliwe dzięki prowadzeniu

jednoosobowej działalności gospodarczej.
Jednocześnie, w związku z sytuacją pandemiczną wzrasta liczba właścicieli firm
skarżących się na nieterminowe płatności zleceniodawców. Wówczas niemałym
ułatwieniem jest skorzystanie z usługi faktoringu, umożliwiającej zachowanie płynności finansowej. Przedsiębiorcom zmagającym się z nieterminowym regulowaniem
płatności pomaga polska spółka AFORTI
Factor, należąca do Grupy AFORTI. Podsumowując cały 2021 r. wartość sfinansowanych przez spółkę wierzytelności wyniosła
blisko 10 mln zł.
Spółka oferuje faktoring „Optima”- to faktoring krajowy i zagraniczny umożliwiający przedsiębiorcom finansowanie do
100 proc. „zamrożonych” należności. Dla
jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek cywilnych i jawnych, AFORTI
Factor proponuje faktoring „Flash” z limitem do 50 000 zł z decyzją faktoringową
w 24 h. Spółka w swojej ofercie ma również
faktoring odwrotny z limitem do 150 000 zł
oraz na finansowanie pojedynczych faktur. Atutem faktoringu w AFORTI jest brak
opłat za zerwanie umowy oraz wypłacanie
środków w walutach PLN/EUR/USD.
Pod koniec minionego roku AFORTI Factor
Romania IFN zaczęła wspierać przedsiębiorców w Rumunii. Dziś spółka sukcesywnie finansuje kolejne faktury dla nowych
klientów w Rumunii.
MATERIAŁ PARTNERA

22

GAZETA FINANSOWA

18 – 24 LUTEGO 2022 R.

BIZNES RAPORT

BROKER UBEZPIECZENIOWY
ROKU 2021

SEKTOR UBEZPIECZENIOWY A CHMURA
OBLICZENIOWA
Pandemia COVID-19 wystawiła sektor ubezpieczeniowy na wielką próbę, ale jednocześnie stała
się impulsem do zmian. Ubezpieczenia w ciągu
zaledwie tygodnia po ogłoszeniu lockdownu
stały się całkowicie zdalne. To pokazało, że cyfryzacja procesów biznesowych w tym chmura
obliczeniowa pełni szczególną funkcję.

Łukasz Marczyk
szef praktyki ubezpieczeniowej
w Accenture w Polsce

Chmura obliczeniowa odgrywa
niezwykle istotną rolę w obliczu cyfrowej transformacji. Istnieje wiele
korzyści płynących z jej wdrożenia:
pozwala na optymalizację kosztów, zwiększenie efektywności
operacyjnej, ale przede wszystkim
na wzrost biznesu i wprowadzanie innowacji. Jak wynika z badań
– firmy uzyskują dwu- a nawet
trzykrotnie większe wzrosty przychodów i wyceny firmy, kiedy inwestują strategicznie w chmurę obliczeniową. To jeden z powodów,
dla których stała się ona integralną
częścią technologii i katalizatorem
dalszego rozwoju przedsiębiorstw.
Potwierdza to badanie przeprowadzone w 2020 r. przez Accenture
wśród dużych firm z 17 krajów, z 11
różnych branż, osiągających więcej niż miliard dolarów dochodów
rocznie. Okazuje się, że średnio
54 proc. systemów oraz przetwarzanych danych przedsiębiorstw
znajduje się już w chmurze.

Wykorzystanie chmury
obliczeniowej na świecie
Rynek publicznych usług chmurowych jest zróżnicowany geograficznie. Liderem jest Ameryka
Północna, gdzie znajdują się siedziby największych dostawców
chmury obliczeniowej. Wartość
rynku w Stanach Zjednoczonych
szacowana jest na 195,9 mld dolarów, co stanowi ok. 57 proc. światowego rynku. Drugie miejsce na
mapie usług chmurowych zajmuje
Europa Zachodnia z prognozowanym udziałem w 2021 r. na poziomie 18,7 proc.
Chmura w Europie
Jednak korzystanie z chmury obliczeniowej w Europie wciąż nie jest
jeszcze powszechne. W 2020 r. zaledwie 36 proc. wszystkich przedsiębiorstw w UE wykorzystywało
wspomniane usługi w swoich organizacjach. Liderami są kraje skandynawskie: Finlandia (aż 75 proc.
firm), Szwecja (70 proc.) i Dania
(67 proc.). Krajami o relatywnie
wysokim (ponad 50 proc.) stopniu
wykorzystania usług chmurowych
przez przedsiębiorstwa są Włochy,
Holandia, Irlandia, Belgia i Estonia. Wśród krajów, w których
wykorzystanie rozwiązań chmurowych jest na znacznie niższym
poziomie, poniżej średniej krajów
UE, jest m.in. Polska. Choć plasujemy się na końcu zestawienia, to

w 2020 r. już co czwarty przedsiębiorca deklarował wykorzystanie
płatnych usług chmury obliczeniowej. W porównaniu z poprzednimi latami oznacza to wyraźny
wzrost z blisko 11 proc. w 2018 r. do
24 proc. w 2020 r.

early adoption do fazy powszechnego stosowania „production use”.
Szacuje się, że osiągnięcie pełnej
dojrzałości w zakresie adaptacji
technologii chmurowych może zająć branży od 2 do 5 lat1.

Rynek chmurowy w Polsce
W 2018 r. wartość rynku chmurowego w Polsce była szacowana
na ponad miliard złotych. Średnia roczna skumulowana stopa wzrostu w latach 2014-2018
osiągnęła wartość 22 proc. Jeśli
to tempo wzrostu się utrzyma,
w 2022 r. wartość tego rynku
zwiększy się do 2 miliardów złotych, a do 2026 r. przekroczy nawet
5 mld zł. Ogromny potencjał Polski w obszarze chmury dostrzegają
dostawcy chmurowi, którzy rozszerzają skalę swojej działalności
w naszym kraju. Prognozy IDC
przewidują, że wydatki na publiczne i prywatne usługi chmurowe w Polsce do 2023 r. będą
zwiększać się w średnim tempie
15,7 proc. rocznie. IDC wskazuje także, że obszar usług chmury
obliczeniowej charakteryzuje się
dużą dynamiką wzrostu, rosnąc
kilkakrotnie szybciej od tradycyjnych usług IT na rynku polskim.

Wdrożenia chmurowe
w ubezpieczeniach
Zakłady ubezpieczeń dostrzegły, że
stale rosnący i rozwijający się rynek
wymaga od nich szybkich reakcji.
Wdrożenia technologii chmurowych postępują bardzo szybko,
ukazując rosnące zaufanie ubezpieczycieli do chmury publicznej.
W 2019 r. Accenture przeprowadziło globalne badanie firm z tego
sektora pod kątem wdrożeń oraz
korzystania z usług chmurowych
– „Accenture Cloud Readiness Report in Insurance”. Raport sporządzono na podstawie ankiet przeprowadzonych pośród 50 (CIO,
CTO) globalnych zakładów ubezpieczeń, których roczne dochody
przekraczają milion dolarów. 9 na
10 badanych wskazało, że posiada długoterminowy plan rozwoju
w obszarze technologii. Ponadto 68 proc. respondentów mogło
pochwalić się przeprowadzeniem
analizy oraz przygotowaniem planu migracji do chmury2.

Migracja do chmury w branży
ubezpieczeń nabiera tempa
Ze względu na złożoność procesów
związanych z adaptacją chmury
poszczególne branże w różnym
stopniu stosują te rozwiązania. Sektor ubezpieczeń, chociaż nie jest
pionierem w adaptacji rozwiązań
chmurowych w porównaniu z innymi firmami świadczącymi usługi finansowe, notuje dynamiczny
wzrost. Obecnie przechodzi z fazy
wczesnej adaptacji chmury tzw.

Rozwój technologiczny
w ubezpieczeniach
Już po kryzysie finansowym
w 2008 r. sektor ubezpieczeniowy
położył znacznie większy nacisk
na rozwój technologiczny, dostrzegając, że może być kluczowym
elementem budującym nie tylko
bezpieczeństwo organizacji, ale
również przewagę konkurencyjną.
Wykorzystanie chmury jest kolejnym etapem tego rozwoju, a sama
pandemia stała się jego punktem

zwrotnym. Spowodowała, że na
znaczeniu w branży ubezpieczeniowej zaczęły zyskiwać rozwiązania chmurowe wspierające
interakcje z użytkownikami z wykorzystaniem AI, cyfrowe aplikacje dla klientów, systemy wsparcia
pracy zdalnej i grupowej oraz platformy Customer Engagement mające na celu inteligentne (wsparte
analityką predykcyjną), omnikanałowe angażowanie klientów ubezpieczycieli w cyfrowych ścieżkach.
Mimo że elementy te przynoszą
wysoką wartość biznesową, do tej
pory nie były zbyt często wykorzystywane w chmurze.
Czy branża ubezpieczeń
w Polsce przekonała się już
do chmury obliczeniowej?
Accenture, wiodący partner największych światowych dostawców
chmury, i Polska Izba Ubezpieczeń, sprawdziły, czy polska branża ubezpieczeń przekonała się już
do chmury i czy wykorzystuje jej
potencjał. Branża ubezpieczeniowa zaczęła postrzegać chmurę obliczeniową jako szansę i element
stanowiący przewagę konkurencyjną, jednak jej wykorzystanie wciąż
budzi wiele obaw. Związane są one
m.in. z wymaganiami regulacyjnymi, bezpieczeństwem danych czy
też koniecznością dostosowania
systemów i aplikacji biznesowych.
Zespół ekspertów Accenture opracował raport, który ma na celu
rozwiać te wątpliwości. Premiera
raportu już wkrótce.
[1] Cloud Acceleration. State of Cloud in Insurance, Accenture Cloud Experts Panel, Accenture, Październik 2020
[2] „CLOUD outcomes 2.0 summary deck”,
Accenture, Październik 2020
źródło: piu.org.pl/blogpiu
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PODĄŻAJĄC ZA POTRZEBAMI KLIENTA
Broker ubezpieczeniowy jest profesjonalnym pośrednikiem, który zajmuje się dystrybucją ubezpieczeń, tj. prowadzi działalność polegającą
m.in. na: doradzaniu, proponowaniu lub wykonywaniu innych czynności przygotowawczych, zmierzających do zawarcia umów ubezpieczenia
lub umów gwarancji ubezpieczeniowych, udzielaniu pomocy w administrowaniu umowami ubezpieczenia lub umowami gwarancji ubezpieczeniowych i ich wykonywaniu, także w sprawach o odszkodowanie lub
świadczenie. Broker ubezpieczeniowy wykonuje czynności w zakresie
dystrybucji ubezpieczeń w imieniu i na rzecz klienta, zwane czynnościami brokerskimi w zakresie ubezpieczeń.

Remigiusz Breński
prezes zarządu
Maximus Broker

Bardzo ważne jest, aby broker
ubezpieczeniowy wykonując wyżej wymienione czynności brokerskie, działał w sposób uczciwy,
rzetelny i profesjonalny, zgodnie
z najlepiej pojętym interesem
klienta. Przed zawarciem umowy
ubezpieczenia przez jego klienta
powinien analizować wymagania
i potrzeby klienta w zakresie ubezpieczeń i tak dobrać produkty
ubezpieczeniowe ubezpieczycieli
(w takim kierunku negocjować
i analizować oferty ubezpieczenia), aby możliwie jak najlepiej
były one dopasowane do specyfiki i oczekiwań klienta, przy czym
każdy klient może mieć trochę
inne oczekiwania. Jeden będzie
oczekiwał, aby składka ubezpieczeniowa była jak najniższa, a inny
będzie zainteresowany jak naj-

szerszą ochroną ubezpieczeniową. W praktyce zazwyczaj broker
musi pogodzić obydwa oczekiwania, a przy tym znać się na przepisach regulujących działalność
danego klienta, prawie budowlanym, przepisach przeciwpożarowych i mieć szeroką wiedzę na
temat rynku ubezpieczeniowego
i zasad prowadzenia działalności
gospodarczej. Broker to zawód
wymagający bardzo dużego profesjonalizmu i zaangażowania ze
strony osób, które go wykonują,
oraz wymagający ciągłego poszerzania wiedzy i kompetencji,
ale dzięki temu jest to zawód bardzo ciekawy.
Dobrze wybrać
Świadomość klientów w ostatnich latach, co do współpracy

Broker to zawód wymagający bardzo dużego
profesjonalizmu i zaangażowania ze strony
osób, które go wykonują, oraz wymagający
ciągłego poszerzania wiedzy i kompetencji, ale
dzięki temu jest to zawód bardzo ciekawy.

z brokerem ubezpieczeniowym,
bardzo wzrosła. Istotną kwestią
dla każdego podmiotu, który
zamierza skorzystać z pomocy
pośrednika przy poszukiwaniu
ochrony ubezpieczeniowej, jest
sam wybór brokera ubezpieczeniowego. Klienci decydują się na
wybór brokera, który ma stosowne doświadczenie i wiedzę pozwalającą mu świadczyć usługę
doradztwa na najwyższym poziomie. Klient, dokonując wyboru brokera ubezpieczeniowego,
powinien kierować się przede
wszystkim doświadczeniem danego brokera, tj. długością
prowadzenia działalności brokerskiej, liczbą obsługiwanych
klientów z danej branży oraz
temu, w obsłudze, jakiej branży specjalizuje się dany broker.
Ważne, by wybrać brokera gwarantującego wysoką jakość obsługi. Proces obsługi brokerskiej
jest skomplikowany i wymaga
zaangażowania wielu osób, które specjalizują się w danej dziedzinie, np. specjaliści w zakresie
prawa zamówień publicznych,
w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej czy też
ubezpieczeń na życie, jak również
w zakresie obsługi procesu likwidacji szkód. Na rynku funkcjonuje dużo firm brokerskich, jednak
ważnym aspektem jest wąska
specjalizacja. Przykładowo firma
Maximus Broker jest kancelarią
brokerską, która prowadzi działalność od 2001 r. i od początku
swojego istnienia specjalizuje się
w obsłudze jednostek samorządu
terytorialnego oraz spółek komunalnych. Aktualnie obsługujemy
ponad 600 jednostek samorządu terytorialnego oraz prawie
200 spółek prawa handlowego.
Zatrudniamy ponad 100 pracowników, z czego 93 posiada zdany
egzamin brokerski. Każdego roku
przeprowadzamy ponad 100 postępowań przetargowych w trybie ustawy – Prawo zamówień
publicznych na wybór ubezpieczyciela dla naszych klientów.
Analiza potrzeb
i wymagań klienta
Przez lata prowadzenia działalności i świadczenia usług brokerskich
dla jednostek samorządowych zauważyliśmy, że świadczenie tych
usług dla klienta samorządowego
czy też dla podmiotów gospodarczych nie ogranicza się tylko i wy-

łącznie do ustalenia z klientem,
od czego chce być ubezpieczony
oraz, jaki posiada majątek, który
chciałby objąć ochroną ubezpieczeniową. Podstawowym zadaniem brokera ubezpieczeniowego
jest analiza potrzeb i wymagań
klienta w zakresie ubezpieczeń,
tworzenie dla klienta kompleksowego programu ubezpieczenia
dostosowanego do jego potrzeb,
a następnie wynegocjowanie
dla niego jak najkorzystniejszych
warunków dotyczących przyszłej
umowy ubezpieczenia. Nie należy zapominać o tym, że broker
powinien ciągłe monitorować
rynek ubezpieczeniowy i produkty ubezpieczeniowe na nim
dostępne, ale powinien także
znać bardzo dobrze przepisy
prawa dotyczące jego klientów
i inicjować wręcz tworzenie nowych produktów ubezpieczeniowych przez ubezpieczycieli, które
będą dostosowane do zmieniających się potrzeb klienta i otoczenia prawnego.
Nowoczesne rozwiązania
Broker ubezpieczeniowy w dzisiejszych czasach musi też udostępnić
klientowi odpowiednie narzędzia
IT umożliwiające m.in. szybkie
zgłoszenie szkody, sprawdzenie,
na jakim etapie jest dane postępowanie odszkodowawcze, ale
również umożliwiające ogłoszenie
i przeprowadzenie postępowania
przetargowego na usługę ubezpieczenia przy użyciu bezpiecznych środków komunikacji elektronicznej, zgodnych z przepisami
prawa zamówień publicznych. Takie narzędzia IT dla klienta zapewnia nasza firma brokerska.
Nasze doświadczenia, ale również obserwacja rynku usług
brokerskich w Polsce pokazują,
że współpraca z brokerem ubezpieczeniowym jest bardzo korzystna dla przedsiębiorców czy
też jednostek samorządowych.
Broker to specjalista w dziedzinie ubezpieczeń, który za klienta
(przedsiębiorcę, jednostkę samorządową itp.) dokona analizy rynku ubezpieczeniowego
i produktów ubezpieczeniowych
dostępnych na tym rynku oraz
wynegocjuje możliwie najkorzystniejsze warunki ubezpieczenia. Mówiąc o najkorzystniejszych warunkach ubezpieczenia,
mamy tutaj przede wszystkich
na myśli warunki najlepiej dostosowane do potrzeb i oczekiwań
klienta oraz dające mu możliwie
najszerszą ochronę ubezpieczeniową. W przypadku składania
oferty ubezpieczenia bezpośrednio przez ubezpieczyciela
niekoniecznie w interesie ubezpieczyciela będzie, aby oferta
ubezpieczenia przedstawiona
przez niego była możliwie jak
najszersza. Oferty składane bezpośrednio przez ubezpieczycieli
są składane zazwyczaj na bazie
ogólnych warunków ubezpie-

czenia stosowanych przez danego ubezpieczyciela i choć zapisy
OWU ubezpieczycieli zmieniają
się z roku na roku i oferują ubezpieczonym coraz szerszą ochronę ubezpieczeniową, to nie
zastąpią one indywidualnych
programów ubezpieczenia klienta opracowanych przez brokera
ubezpieczeniowego, który jest
„bliżej klienta”, zna jego specyfikę i potrzeby oraz przygotuje
program ubezpieczenia „skrojony na miarę” dla danego klienta.
Ponadto nie do przecenienia jest
wsparcie, jakie daje broker ubezpieczeniowy w obszarze likwidacji szkód. Firma Maximus Broker
ma odrębne Biuro Obsługi Szkód,
w którym nasi specjaliści pomagają naszym klientom od etapu
zgłoszenia szkody aż do wypłaty

Nasze doświadczenia,
ale również
obserwacja rynku
usług brokerskich
w Polsce pokazują, że
współpraca z brokerem
ubezpieczeniowym
jest bardzo korzystna
dla przedsiębiorców
czy też jednostek
samorządowych.

odszkodowania, analizują decyzje szkodowe ubezpieczycieli
i sporządzone przez nich kosztorysy oraz wdrażają procedurę
reklamacyjną, jeżeli decyzja szkodowa ubezpieczyciela jest niekorzystna dla klienta. W przypadku
umowy ubezpieczenia zawartej
bezpośrednio przez ubezpieczyciela ubezpieczony nie otrzymuje
takiego wsparcia i często bardzo
skomplikowany proces likwidacji
szkód musi przejść samodzielnie.
Bardzo ważne też jest wsparcie
merytoryczne i pomoc brokera
dla samorządów w obsłudze roszczeń osób trzecich, które wpływają do samorządów w związku
z prowadzoną przez nich działalnością. Należy podkreślić, że
liczba takich roszczeń cywilnych
wpływających do samorządów
od wielu lat się zwiększa i opiewają na coraz wyższe kwoty.
Orzecznictwo sądów, jeżeli dane
roszczenie znajdzie finał w sądzie,
zazwyczaj nie jest sprzyjające samorządom. Sądy bardzo często
orzekają na korzyść osób poszkodowanych, nawet jeżeli jest wiele
wątpliwości co do zasadności danego roszczenia.
MATERIAŁ PARTNERA
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Szanowni Państwo,

Jaki jest sens korzystania z usług brokerów ubezpieczeniowych?
Co mają w swojej ofercie? Jakie wyzwania stoją przed szeroko
rozumianą branżą ubezpieczeniową? Zapraszamy Państwa do
analizy zestawienia, w którym prezentujemy ofertę i osiągnięcia
brokerów. Sprawdźcie, może znajdziecie wśród nich takiego,
z którym będziecie chcieli współpracować.
Redakcja
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ZESTAWIENIE NAJLEPSZYCH BROKERÓW
UBEZPIECZENIOWYCH
Nazwa firmy

Ubezpieczyciele
z największym udziałem

Kluczowe specjalizacje

Najważniejsze fakty z funkcjonowania spółki w 2021 roku

Opis spółki

Attis Broker

TUiR Allianz Polska, AXA
Ubezpieczenia TuiR, CHUBB
EG Ltd O./PL, Compensa TU,
STU ERGO Hestia, Generali TU,
Wiener TU, InterRisk TU, KUKE,
Pocztowe TUW, PZU, PZU na
Życie, TUiR WARTA, TUW PZUW

Ubezpieczenia mienia i OC, grupowe
ubezpieczenia osobowe, ubezpieczenia finansowe
i specjalistyczne. Leader rynku brokerskiego
w branży stoczniowej, jeden z leaderów w branży
kolejowej, a także prekursor i stymulator
(od 2003 roku) zwiększenia dostępności na
polskim rynku gwarancji ubezpieczeniowych
wspierających branżę budowlaną i produkcyjną.
Ponadto ma doświadczenie we współpracy
z branżą energetyczną (w tym zielona energia),
lotniczą, spożywczą, chemiczną, a także
z jednostkami samorządu terytorialnego
i przedsiębiorstwami użyteczności publicznej.

Spółka znalazła się na ósmej pozycji w rankingu Brokerów
2021 miesięcznika ubezpieczeniowego, a zespół specjalistów
został znacząco poszerzony o kolejnych brokerów. Do grupy
dołączyła spółka Risk Guard - zespół ekspertów realizujących
szeroki wachlarz czynności specjalistycznych w zakresie usługi
kompleksowej oceny ryzyka dla potrzeb ubezpieczeniowych
zarówno na zlecenie towarzystw ubezpieczeniowych, brokerów
ubezpieczeniowych, czy też bezpośrednio klientów.

Attis Broker to w ostatnich latach najszybciej na polskim rynku brokerskim
rozwijający się broker ubezpieczeniowy z rodzimym kapitałem. Od roku 2018
jako kolejny podmiot w grupie kapitałowej MJM, wspólnie z innymi spółkami
z grupy: MJM Brokers, spółką działającą w sektorze motor oraz Smartt Re, jedną
największych spółek na polskim rynku brokerów reasekuracyjnych, oferuje
swoim klientom serwis brokerski najwyższej jakości. Spółka współpracuje
z grupą ponad kilkuset klientów korporacyjnych oraz instytucjonalnych, opierając
swoją działalność na sieci oddziałów pokrywających zasięgiem cały kraj.
Ponad stuosobowy zespół brokerów i specjalistów dostarcza swoim klientom
zaawansowanych, nowoczesnych i nowatorskich rozwiązań z zakresu mapowania
ryzyka, a także przeprowadza analizy oparte na wypracowanym przez siebie,
unikalnym na rynku, know how wykorzystującym technologie Big Data oraz
IoT. W konsekwencji rekomendowane przez Attis programy ubezpieczeniowe
osiągają ambitne i oczekiwane z punktu widzenia klientów cele a o ich
prawidłowe wdrażanie dba dobrze zorganizowany, energiczny i zgrany zespół.

BIK Brokers

Ubezpieczyciele ogólni:
Powszechny Zakład Ubezpieczeń.
STU Ergo Hestia. TUiR
WRATA. Compensa TU Vienna
Insurance Group, Generali TU;
Ubezpieczyciele specjalistyczni:
Europ Assistance, AWP P&C,
AXA Assistance, Colonnade
Insurance Odział w Polsce

Specjalizacje produktowe: ubezpieczenia
komunikacyjne, ubezpieczenia transportowe,
OC zawodowe, assitance, maszyny i majątek.
Specjalizacje branżowe: firmy leasingowe,
dealerzy samochodowi, car fleet management,
banki, floty, firmy transportowe.

Wprowadzenie nowych technologi w kluczowych obszarach IT,
zakończenie integracji grupy po zakupie siedem spółek z szeroko
rozumianej branży ubezpieczeniowej, wdrożenie obsługi
w zakresie kierowalności naprawy jednego z liderów branży
leasingowej, wyjście działalności grupy poza granice RP.

BIK Brokers pełni role brokera ubezpieczeniowego. Podczas wieloletniej
obecności na rynku wyspecjalizowaliśmy się w obsłudze programów ubezpieczeń
dedykowanych dla najbardziej wymagających przedsiębiorców ze wskazaniem na
segment klientów korporacyjnych i masowych. Grupa BIK plasuje rocznie blisko
683 mln zł składki i pośredniczy w zawarciu ponad 240 tys polis. Zapewniamy
klientom kompleksowy serwis, począwszy od efektywnej analizy ich potrzeb,
przez zmapowanie ryzyka, proces negocjacyjny i rekomendację najlepszego
rozwiązania ubezpieczeniowego, po obsługę procesu posprzedażowego włącznie.
Wyróżnikiem firmy na rynku jest rozbudowany serwis w zakresie asysty szkodowej,
rocznie obsługujemy ponad 37 500 postępowań. Firma pomaga swoim klientom
zarządzać ryzykiem w ich działalności, jak również poszukuje wspólnie nowych
możliwości rozwoju ich biznesu, tworząc szyte na miarę rozwiązania, zarówno
w obszarze produktów ubezpieczeniowych jak również świadczonych usług.

Po kilkumiesięcznych negocjacjach rozpoczętych w 2021 r., z dniem
27.01.2022 r. Brokers Union dołączyła do PIB Group. Zarówno zespół,
jak i marka spółki pozostają bez zmian. Brokers Union uzupełni
i wzmocni ofertę WDB, która realizuje przyjętą strategię konsolidacji
polskiego rynku brokerów ubezpieczeniowych. Jako jedna ze spółek
BIP, Brokers Union może dostarczać rozwiązania ubezpieczeniowe
oferowane na rynku londyńskim, w tym rynku Lloyd’s, jak
i europejskich rynkach ubezpieczeniowych. Zyskuje również wsparcie
międzynarodowych ekspertów i skonsolidowaną siłę negocjacyjną.

Brokers Union swoją działalność rozpoczęło ponad 20 lat temu, operując głównie
na lokalnym rynku. Dzisiaj, jako jeden z czołowych brokerów ubezpieczeniowych,
obsługuje portfel złożony z ponad 500 klientów, zarówno polskich jak i
zagranicznych. Posiada doświadczenie m.in. w takich branżach jak administracja
publiczna, służba zdrowia, obsługa nieruchomości, transport, przemysł czy
szeroko rozumiane usługi. Szczególną kompetencją liczącego niemal 50 osób
zespołu jest obsługa klientów z rozproszoną strukturą organizacyjną oraz
międzynarodowym zasięgiem działania. Spółka świadczy usługi w zakresie
ubezpieczeń majątkowych, osobowych oraz komunikacyjnych. Codzienne
aktywności wzmacnia wyspecjalizowany zespół do spraw zamówień publicznych.

Spółka CERTUM została zauważona i wymieniona przez
„Gazetę Finansową” w wydanym zestawieniu najlepszych firm
brokerskich za 2020 r. Nasza firma otrzymała także nagrodę
„Najlepsi 2021” od portalu Oferteo.pl, która jest przyznawana
na podstawie opinii klientów. Certum zostało ujęte przez „Home
& Market” w raporcie "Innowacyjny broker ubezpieczeniowy
2021". Ubiegły rok przyniósł także wiele sukcesów handlowych,
co przełożyło się na wzrost łącznej wartości ubezpieczanego
mienia klientów o 30 proc. oraz ilości pojazdów w programach
flotowych o 20 proc. Na początku 2021 r. wdrożyliśmy
pierwsze programy ubezpieczenia typu affinity dla firm
sprzedających i montujących panele fotowoltaiczne. Działania
na polu podnoszenia kwalifikacji naszej kadry zaowocowały
zwiększeniem do 75 proc. udziału brokerów w naszym zespole.

CERTUM to kancelaria wyspecjalizowana w obsłudze ubezpieczeń i gwarancji
ubezpieczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zapewnia dostęp
do pełnej palety produktów ubezpieczeniowych dopasowanych do możliwości
i potrzeb naszych klientów. Dzięki współpracy z CERTUM przedsiębiorcy mogą
świadomie i precyzyjnie decydować o tym, jaką ochronę ubezpieczeniową
kupują i w jakim zakresie mogą liczyć na odszkodowanie od ubezpieczycieli. Od
początku działalności specjalizujemy się w programach ubezpieczeniowych dla
firm produkcyjnych, budowlanych i transportowych. Podstawą działań są: stale
pogłębiana wiedza oraz rzetelna ocena ryzyka. Kancelaria nie stroni od wyzwań
w ubezpieczaniu trudnych ryzyk, w tym dla branży drzewnej, meblarskiej,
transportowej czy tworzyw sztucznych. CERTUM jest obecne na rynku od 2011 r.
i doświadczenie, które zdobyliśmy przez te lata, pozawala na skuteczne działania
przy tworzeniu programów ubezpieczeniowych, ich wdrażaniu oraz likwidacji szkód.

Finanse publiczne, w tym szpitale i samorządy,
Brokers Union Ubezpieczenia majątkowe
firmy usługowe i produkcyjne, zarządcy
i komunikacyjne: Sopockie
nieruchomości, firmy transportowe.
Towarzystwo Ubezpieczeń
ERGO Hestia, TUiR „Warta”, PZU,
Aviva TUO, UNIQA TU, Compensa
TU Vienna Insurance Group;
Ubezpieczenia osobowe: Open
Life TUŻ, TUnŻ WARTA, PZU
Życie, Nationale-Nederlanden
TunŻ, Sopockie TunŻ, ERGO
HESTIA, Unum Życie TUiR
CERTUM

PZU, TUiR Warta, STU Ergo
Hestia, PZU Życie, InterRisk
TU, Uniqa TU, Aviva TUO,
Euler Hermes TU, Generali TU,
Wiener TU, Compensa TU

Firmy produkcyjne (w tym z branż trudnoubezpieczalnych: produkcja drzewna, mebli,
wyrobów z tworzyw sztucznych, automotive,
spożywcza), budowlane, instalacyjne
(dedykowane rozwiązania dla fotowoltaiki),
produkcyjne , transportowe oraz świadczące
usługi specjalistyczne (IT, ochrona mienia,
agencje pracy, wynajem pojazdów, usługi DDD)
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Wszystkie działające w Polsce
zakłady ubezpieczeń oraz
towarzystwa ubezpieczeń
wzajemnych (TUW) zarówno
w zakresie ubezpieczeń
majątkowych, jak i na życie.
Również organizacje zagraniczne
dla zapewnienia klientom
rozwiązań międzynarodowych,
konkurencyjnych lub
niedostępnych na naszym rynku.

Specjalizacje branżowe: jednostki samorządu
terytorialnego, sektor komunalny, podmioty
lecznicze, przemysł, budownictwo, transport,
handel, usługi, energetyka i górnictwo, IT.
Specjalizacje produktowe: ubezpieczenia
majątkowe, na życie, zdrowotne,
odpowiedzialności cywilnej, techniczne (w tym
w szczególności chroniące inwestycje, awaryjne),
komunikacyjne, finansowe, profesjonalne (D&O,
skarbowe, cybernetyczne, podatkowe). Usługi
doradcze m.in. w zakresie przygotowania procedur
zarządzania ryzykiem, w tym przygotowania
planów ciągłości działania oraz budowania
korporacyjnej polityki ubezpieczeniowej.

Wzmocnienie pozycji brokera branży budowlanej, samorządowej
i medycznej. Organizacja cyklu wydarzeń dla Jednostek
Samorządu Terytorialnego #EIBdlaJST dotyczących RODO,
informacji publicznej i podatków. Inwestycje w rozwój zespołu
i organizacji – nowe jednostki. Usprawnienie wewnętrznych
procedur obsługi Klienta. Uruchomienie portalu edukacyjnego dla
przedstawicieli Klientów – porady prawne, webinary i aktualności
ubezpieczeniowe. Wdrożenie aplikacji mobilnych, oraz rozwój
narzędzi teleinformatycznych i funkcjonalności własnych platform
IT: IMS, IMS Contract, IMS Gwarancje, Flota, mAuto, mSzkoda,
benefit4U oparte o pozytywny UX. Uproszczenie nazwy, znaku
firmowego oraz komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

• Działanie w imieniu i na rzecz 1000 przedsiębiorstw, grup kapitałowych
i organizacji • 500 000 000 000 zł wartość ubezpieczonego majątku Klientów
• 11 600 000 000 zł wartość największej ubezpieczanej inwestycji
• 350 000 000 zł roczna składka z umów ubezpieczenia Klientów • 100 000 osób
ubezpieczonych w grupowych programach ubezpieczeń pracowniczych • 10 000
postępowań szkodowych prowadzonych rocznie • 1800 postępowań w trybie
ustawy Prawo zamówień publicznych • 115 brokerów • 27 lat na rynku

Grupa
Brokerska
Odys

UNIQA TU, PZU, PZU ŻYCIE,
ERGO HESTIA TU, TUiR WARTA

Specjalizacje produktowe: majątek, ubezpieczenia
na życie, finansowe, gwarancje, floty. Branżowe:
sektor gospodarki odpadami, jednostki
samorządu terytorialnego, budownictwo
i mieszkalnictwo, przemysł ciężki, handel,
ochrona zdrowia, transport i logistyka.

1. Spółka zanotowała wzrost zebranej składki na
poziomie 12 proc. w stosunku do roku 2020.
2. Spółka zwiększyła przychody ze sprzedaży
o 8 proc. w stosunku do roku 2020.
3. Spółka zwiększyła w roku 2021 zatrudnienie i podpisała
nowe umowy z partnerami, tym samym zwiększyła
się ilość osób związanych z GB ODYS do 50,
4. Spółka zakończyła sukcesem pełny kolejny rok obrotowy
współpracy z partnerem wyłącznym BIB będącym
brokerem ubezpieczeniowym i reasekuracyjnym
5. Spółka wraz z partnerami, zwiększyła liczbę
brokerów do 30 w tym 2 reasekuracyjnych.

Grupa Brokerska Odys funkcjonuje na polskim rynku pośrednictwa
ubezpieczeniowego nieprzerwanie od 1996 r., jako broker w formie spółki
kapitałowej od roku 2000. Obsługuje ponad 1200 klientów instytucjonalnych i ok
1000 klientów będących osobami fizycznymi. Przypis składki od instytucji, firm
i osób fizycznych wszystkich podmiotów wchodzących w skład grupy przekroczył
100 mln zł. Jako licencjonowany doradca nie tylko dba o swój własny rozwój,
ale także aktywnie wspiera liczne inicjatywy społeczne, edukacyjne i akcje
charytatywne. Rok 2021 był dla firmy rokiem inwestycji w nowe narzędzia
informatyczne w tym w specjalistyczne programy do kosztorysowania, wyceny
środków trwałych oraz kalkulacji napraw. Pomogło to w sprawnej likwidacji
ponad 1800 szkód zakończonych wypłatami odszkodowań klientom.

Howden
Donoria

TUiR Warta, STU ERGO Hestia,
Grupa PZU, Generali TU, UNIQA
TU, INTERRISK TU, CHUBB

Przemysł drzewny, ciężki, FMCG, TSL, IT,
sektor finansowy, real estate, sport, Cyber,
energia odnawialna. Produkty: ubezpieczenia
majątkowe i OC, bud-mont i gwarancje
ubezpieczeniowe, ubezpieczenia flotowe,
osobowe, affinity i reasekuracja.

Rok finansowy 2020/2021 w Howden stał pod znakiem przejęć,
tworzenia obiecujących start-upów, pozyskiwania do współpracy
wartościowych ekspertów z globalnego rynku ubezpieczeniowego
i rekordowego tempa wzrostu organicznego. Do grupy dołączyły
m.in. brytyjski broker A-Plan i amerykańska spółka Align Financial
Holdings. Po zakończeniu roku obrachunkowego ogłoszono
największą transakcję w historii – przejęcie Aston Lark, jednego
z największych niezależnych brokerów w Wielkiej Brytanii, który
obsługuje składkę o wartości 1 mld GBP i ma ok. 200 tys. klientów.
W minionym roku grupa i polska spółka Howden Donoria postawiły
na rozwój nowych produktów, dostosowanych do obecnej,
zmiennej sytuacji przedsiębiorców na rynku. Zaangażowaliśmy
się też w tworzenie rozwiązań mających na celu zapobieganie
następstw katastrof naturalnych, które zaprezentowaliśmy
podczas wydarzenia „World Climate Summit – the Investment
COP” towarzyszącego szczytowi COP26 w Glasgow.

Howden Donoria na rynku brokerskim działa już od ponad 20 lat. Jest liderem
we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań i produktów ubezpieczeniowych
w Polsce. Ma jedną z największych sieci placówek lokalnych w naszym kraju.
Oprócz centrali w Toruniu ma 11 przedstawicielstw w całej Polsce. Grupa
zatrudnia ponad 100 pracowników. Howden Donoria od 2014 r. jest częścią
międzynarodowej grupy ubezpieczeniowej Howden Broking Group. To oznacza,
że klienci Donorii inwestujący za granicą lub planujący ekspansję, mogą
liczyć na jeden, najwyższy standard obsługi, wszędzie tam gdzie eksportują,
tworzą lub kupują nowe spółki. Grupa Howden w roku finansowym 20202021 zanotowała wzrost przychodów o 48 proc., do 1,15 mld GBP, wzrost
organiczny o 19 proc. i wzrost EBITDA z 223 do 335 mln GBP (+50 proc.).

REKLAMA
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Najważniejszym wydarzeniem minionego roku było dla firmy
otrzymanie Godła „Teraz Polska”. 9 czerwca 2021 r. spółka Inter-Broker
została ogłoszona laureatem XXXI edycji Konkursu „Teraz Polska”
w kategorii na najlepsze usługi – w zakresie usług brokerskich.
Uhonorowanie Godłem Promocyjnym „Teraz Polska”, wskazującym
na najwyższą jakość świadczonych usług, jest dla firmy wyjątkowym
powodem do dumy – jest pierwszym brokerem w Polsce, który
uzyskał wyróżnienie dla całego serwisu w zakresie ubezpieczeń.
Nagroda ta z pewnością stanowi wyraz nobilitacji, ponieważ jest
przyznawana najlepszym z najlepszych, w oparciu o przejrzyste
procedury konkursowe, obiektywizm, kompetencje i niezależność
ekspertów i członków Kapituły Konkursu oraz pod patronatem
Prezydenta RP. Jednocześnie stała się ona dla spółki motywacją
i zobowiązaniem do jeszcze bardziej intensywnej pracy i dalszego
podnoszenia poziomu profesjonalizmu, wiarygodności i zaufania.

Inter-Broker

W ubezpieczeniach
majątkowych: TUiR Warta,
UNIQA TU, TUW „TUW”,
PZU; W ubezpieczeniach na
życie: PZU Życie, Compensa
TUnŻ, Generali Życie TU

Spółka Inter-Broker specjalizuje się przede
wszystkim w brokerskiej obsłudze podmiotów
sektora publicznego, w szczególności
zaś jednostek samorządu terytorialnego
– obsługujemy ponad 370 miast, gmin
i powiatów na terenie całego kraju, a także
blisko 200 przedsiębiorstw rozmaitych branż.

Kancelaria
Brokerska
WTB (Grupa
Conecto
Broker)

PZU, TUiR Warta, STU
ERGO Hestia

Sektor transportowy, sektor rolny, sektor spożywczy Spółka umocniła pozycję rynkową w regionie wielkopolskim. W 2021 r.
zanotowała wzrost portfela obsługiwanych klientów o ponad 20 proc.
r/r. W efekcie intensyfikacji działań sprzedażowo-marketingowych
oraz wzrostu obsługiwanego biznesu znacząco rozbudowano dział
sprzedaży. Wzrost zatrudnienia w/w okresie przekroczył 30 proc.
Spółka kontynuowała współpracę w ramach struktur Grupy CONECTO
BROKER, która w Almanachu Brokerów 2021 zajęła 11-miejsce
w Polsce pod względem pozyskanej składki (271,19 mln).

MAK
Hestia, Warta, PZU
Ubezpieczenia

BIZNES RAPORT
Inter-Broker działa na polskim rynku od 1998 r. Wówczas, 2 lipca, spółka
otrzymała zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej. Założyciele
spółki posiadali już wówczas kilkuletnie doświadczenie w pracy w sektorze
ubezpieczeń, uczestnicząc aktywnie w tworzeniu wolnego rynku pośrednictwa
ubezpieczeniowego w czasie transformacji gospodarczej i ustrojowej naszego
kraju. Ten niebagatelny kapitał doświadczenia zaprocentował w postaci
profesjonalizmu i fachowości w obsłudze przedsiębiorstw oraz podmiotów
sektora publicznego, w szczególności zaś jednostek samorządu terytorialnego.
Niemal od początków istnienia spółki Inter-Broker bowiem, jej działalność
koncentrowała się właśnie wokół tych ostatnich. Wieloletnie doświadczenie w tym
zakresie, z którego należałoby przywołać zwłaszcza opracowanie i wdrożenie
nowatorskich programów ubezpieczeniowych dla Miast Torunia i Poznania,
pozwoliło na dogłębne poznanie potrzeb tych podmiotów, co daje gwarancję
przygotowania optymalnych programów ochrony ubezpieczeniowej. Działając
w realiach gospodarki rynkowej nieustannie poddawała jednak dywersyfikacji
portfel obsługiwanych klientów, tworząc jednocześnie drugi profil działalności
spółki, oparty na współpracy z podmiotami gospodarczymi sektora publicznego
i prywatnego. W ciągu 20 lat funkcjonowania, poprzez dynamiczny rozwój, firma
stała się liderem rynku z rozpoznawalną marką. Dzięki niej jest nie tylko odbiorcą,
ale także współtwórcą proponowanych przez rynek ubezpieczeniowy rozwiązań.
Kancelaria Brokerska „WTB” to jeden z największych brokerów ubezpieczeniowych
w regionie wielkopolskim. Na potencjał „WTB” składa się 40 wysoko
wykwalifikowanych ekspertów od ubezpieczeń korporacyjnych, w tym radców
prawnych wyspecjalizowanych w likwidacji szkód. Kancelaria specjalizuje
się w zarządzaniu ryzykiem ubezpieczeniowym oraz opracowywaniu
dedykowanych programów skutecznie zwiększających strefę bezpieczeństwa
klientów, w szczególności poprzez systemowe przygotowanie do działania
w kryzysie. „WTB” działa w oparciu o oddziały w Lesznie i Pile oraz sieć
terenowych brokerów operujących na całym obszarze wielkopolski. Kancelaria
jest jednym z założycieli Grupy CONECTO BROKER, jednego z największych
krajowych podmiotów brokerskich. Dzięki obecności w strukturach „GCB”,
kancelaria oferuje możliwość doradztwa i pośrednictwa ubezpieczeniowego
do każdego rodzaju działalności gospodarczej oraz w ramach wszystkich
ubezpieczeń dostępnych na krajowym i europejskim rynku.

Grupa MAK specjalizuje się w obsłudze programów
z zakresu ubezpieczeń na życie, komunikacyjnych,
majątkowych, odpowiedzialności cywilnej
oraz finansowych. Sercem jest działalność
brokera ubezpieczeniowego. Za jej sprawą
Grupa MAK jest obecna w największych polskich
przedsiębiorstwach, również tych notowanych
w giełdowym indeksie WIG 20. Swoim klientom
zapewnia ochronę dopasowaną do rzeczywistych
potrzeb i unikalne rozwiązania informatyczne.

1. Fuzja Grupy MAK i STBU 2. Inwestycja w MAK IT 3. Rozwój kadry
4. Produkty i usługi leasingowe 5. MAK Ubezpieczenia na rynkach
europejskich Rok 2021 był dla firmy rokiem dynamicznego rozwoju.
Dzięki wieloletniej inwestycji w innowacyjne rozwiązania online,
w tym w spółkę MAK IT, udało się nie tylko przejść stabilnie przez
trudny czas pandemii, ale także utrzymać coroczny wzrost wyników
finansowych. Oznacza to niezagrożone czwarte miejsce wśród
konkurencji, a także pierwsze wśród brokerów z polskim kapitałem,
ze składką na poziomie 1,4 mld zł. Dzięki ciągłemu rozwojowi udało
nam się skutecznie rozwinąć portfolio klientów strategicznych
oraz pozyskać nowych klientów z segmentu leasingowego.

Grupa MAK to największy Broker Ubezpieczeniowy z całkowicie polskim kapitałem.
Grupa MAK specjalizuje się w obsłudze programów z zakresu ubezpieczeń
na życie, komunikacyjnych, majątkowych, odpowiedzialności cywilnej oraz
finansowych. Sercem jest działalność brokera ubezpieczeniowego. Za jej sprawą
Grupa MAK jest obecna w największych polskich przedsiębiorstwach, również tych
notowanych w giełdowym indeksie WIG 20. Swoim Klientom zapewnia ochronę
dopasowaną do rzeczywistych potrzeb i unikalne rozwiązania informatyczne.
W 2021 r. zajęliśmy czwarte miejsce w Rankingu Brokerów Ubezpieczeniowych
Miesięcznika Ubezpieczeniowego wśród wszystkich brokerów na polskim rynku,
tylko nieznacznie ustępując brytyjsko-amerykańskiemu Willis Towers Watson.

Marsh
McLennan
w Polsce
(Marsh,
Mercer
(Polska), Guy
Carpenter
& Company
GmbH, Oliver
Wyman)

PZU, PZU Życie, TUiR Allianz
Polska, TU Allianz Życie Polska,
STU Ergo Hestia, STUnŻ Ergo
Hestia, TU Euler Hermes, TUiR
Warta, TUnŻ Warta, AIG Europe
Limited Oddział w Polsce, GRUPA
VIG (InterRisk TU, Compensa TU,
Compensa TunŻycie), Generali
TU, Generali Życie, UNIQA TU,
UNIQA TUnŻ, COFACE oddział
w Polsce, Chubb European
Group Limited oddział w Polsce,
Pramerica TUNŻ, AXA TU, AXA
Życie TU, Atradius Credito y
Caucion, KUKE, MetLife TUnŻ

Specjalizacje: ubezpieczenia majątkowe i OC, ubezpieczenia należności handlowych, ubezpieczenia
finansowe i profesjonalne (m.in.: D&O, ryzyka cybernetyczne, fuzje i przejęcia), ubezpieczenia komunikacyjne i rozwiązania dla flot pojazdów/
masowe programy ubezpieczeniowe (affinity),
gwarancje ubezpieczeniowe, doradztwo związane z szeroko pojętym zarządzaniem zasobami
ludzkimi, ubezpieczenia na życie i wypadkowe,
programy opieki medycznej, plany emerytalne
i oszczędnościowe, usługi doradcze w zakresie zarządzania ryzykiem, konsulting w ramach strategii usług finansowych oraz regulacji prawnych,
reasekuracja, programy międzynarodowe. Branże:
paliwowo-petrochemiczna, energetyczna, budownictwo / infrastruktura, instytucje finansowe, sektor
publiczny, kolejowa, TSL, przemysł motoryzacyjny,
morski, spożywczy, chemiczny, farmaceutyczny, lotniczy, wydobywczy, telekomunikacja i nowe technologie, ochrona zdrowia, centra usług wspólnych

• Ponad 1 300 000 000 zł składki plasowanej brutto.
• Ponad 1300 pracowników, w tym 150 brokerów ubezpieczeniowych,
20 ekspertów w zakresie reasekuracji. • Ponad 2500 Klientów.
• 5 biur w Polsce: Warszawa, Poznań, Gdańsk, Kraków, Wrocław.
• Likwidacja ponad 7500 szkód rocznie. • Wartość największej
likwidowanej przez nasz Zespół szkody (majątkowa oraz utrata
zysku) przekracza 2 miliardy złotych. • Nowatorskie rozwiązania
produktowe, poparte międzynarodowym doświadczeniem.

Marsh jest światowym liderem w zakresie ubezpieczeń i innowacyjnych rozwiązań
w obszarze zarządzania ryzykiem. Każdego dnia ponad 45 tys. ekspertów w ponad
130 krajach na świecie doradza klientom indywidualnym oraz korporacyjnym
o różnej wielkości. Mercer jest światowym liderem w zakresie nowoczesnych,
opartych na najnowszych technologiach rozwiązań w zakresie szeroko pojętego
zarządzania zasobami ludzkimi, w szczególności w obszarze wynagrodzeń oraz
świadczeń pracowniczych. Marsh oraz Mercer są spółkami zależnymi Marsh
McLennan (NYSE: MMC), Grupy wiodących na rynku dostawców specjalistycznych
usług, które obejmują doradztwo i tworzenie nowych rozwiązań w takich
obszarach, jak zarządzanie ryzykiem, strategia usług finansowych czy zarządzanie
zasobami ludzkimi. Grupa zatrudnia 81 tys. pracowników na całym świecie, a jej
roczne przychody osiągają blisko 20 mld dolarów. W coraz bardziej dynamicznym
i złożonym środowisku biznesowym eksperci z Grupy MMC zapewniają klientom
wsparcie poprzez projektowanie i dostarczanie innowacyjnych rozwiązań. W skład
Grupy wchodzą także: Guy Carpenter – dostawca zaawansowanych rozwiązań
w zakresie reasekuracji, które pomagają klientom osiągać zysk i rozwijać ich
działalność; oraz Oliver Wyman – doradzający klientom z sektora prywatnego
oraz rządowego w zakresie strategii usług finansowych i wizerunkowych.

Maximus
Broker

PZU na Życie, Towarzystwo
Ubezpieczeń Wzajemnych TUW,
Compensa TU VIG, UNIQA TU,
Generali TU, InterRisk TU. VIG,
STU Ergo HESTIA, TUnŻ WARTA

Obsługa jednostek sektora finansów publicznych, obsługa jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek komunalnych, prawo zamówień
publicznych, obsługa dużych i średnich przedsiębiorstw, programy branżowe na grupowe
ubezpieczenia na życie, OC zawodowe dla funkcjonariuszy publicznych, programy specjalne
na ubezpieczenia środowiskowe dla zarządców składowik oraz branży wodociągowo-kanalizacyjnej, ubezpieczenie OC władz spółki (D&O),
ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych, programy ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży.

W 2021 r. firma udostępniła swoim klientom z sektora finansów publicznych platformę zakupową do przeprowadzania postępowań na
usługę ubezpieczenia na podstawie przepisów Ustawy PZP. Opracowała także materiały informacyjne na temat zagrożeń i ryzyk cybernetycznych oraz wprowadziła interaktywne formularze służące
do oceny ryzyk cybernetycznych u klientów, aby bardziej zwrócić uwagę na te zagrożenia i pomóc im się lepiej do nich przygotować. W 2021 r. Maximus Broker po raz dziewiąty został laureatem
nagrody Quality International 2021 i otrzymał Złote Godło w kategorii QI Services za usługi najwyższej jakości. Firma otrzymała również
wyróżnienie szczególne w konkursie „Tu się dobrze pracuje” organizowanym przez Fundację Rodzic w mieście za ułatwienia w pracy
w okresie pandemii dla osób wychowujących dzieci. Firma znacznie poszerzyła również portfel obsługiwanych klientów, w szczególności jednostek samorządowych i spółek komunalnych.

Firma Maximus Broker® została utworzona w 2001 r. i jako jedyny broker w Polsce od
samego powstania specjalizuje się w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego
oraz spółek komunalnych. Posiada wieloletnie doświadczenie, wiedzę oraz rozwiązania organizacyjne gwarantujące sprawne przygotowanie oraz obsługę programu
ubezpieczenia, w tym obsługę związaną z przeprowadzeniem postępowań przetargowych oraz likwidacją szkód. Od 20 lat zapewnia klientom bezpieczeństwo i pełen komfort funkcjonowania. Inwestuje nie tylko w ludzi stanowiących największy
potencjał, ale również w nowości technologiczne ułatwiające komunikację i dostęp
do zasobów. Firmie udało się stawić czoła nawet najbardziej skomplikowanym wyzwaniom. Rosnąca liczba klientów strategicznych oraz zasięg ogólnopolski – pozwalają uznać pracowników za wybitnych specjalistów w zakresie obsługi brokerskiej,
w szczególności dla podmiotów samorządowych oraz spółek prawa handlowego.

Mentor

Aviva TU na Życie, Generali Życie TU, InterRisk TU, PZU, PZU
Życie, STU Ergo Hestia, TU InterRisk, TU na Życie Warta,
TUiR Warta. TUW PZUW

Ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia budowlano-montażowe, ubezpieczenia lotnicze, ubezpieczenia finansowe,
ubezpieczenia D&O, cyber, ryzyk finansowych,
ubezpieczenia podmiotów leczniczych, ubezpieczenia rolne, ubezpieczenia branży turystycznej, ubezpieczenia masowe, współpraca międzynarodowa,
programy emerytalne, gospodarka odpadami

Mentor przy współpracy z Uniwersytetem Gdańskim, Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu i Business Centre Club przeprowadził
w 2021 r. badanie „Blaski i cienie Pracowniczych Planów Kapitałowych”. Jako jedyne w pełni niezależne badanie poświęcone było postrzeganiu atrakcyjności i funkcjonowania PPK przez Pracodawców,
w tym: ocenie wdrożenia i funkcjonowania PPK (w tym kryteriów wyboru zarządzającego), postrzeganiu roli Pracodawcy w kształtowaniu zabezpieczenia emerytalnego, wskazaniu zmian koniecznych
do wdrożenia w celu podniesienia atrakcyjności PPK. Wyniki badania zaprezentowane były na konferencji online w czerwcu ub.r. Mentor został uhonorowany nagrodą „Dobra Firma” w kategorii Najlepszy
Pracodawca przyznawanej przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Po raz trzeci z rzędu firma otrzymała także tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki przyznawany przez Business Centre Club.

Mentor działa jako broker ubezpieczeniowy od 1994 r. i jest spółką z całkowicie polskim kapitałem. Firma świadczy usługi kompleksowo, poczynając od analizy, doradztwa, po wybór najkorzystniejszej oferty dla klienta. Aktywnie uczestniczy także
w procesie likwidacji szkód ubezpieczeniowych. Obecnie w jej strukturach działa ponad 20 wyspecjalizowanych biur brokerskich. Na szczególną uwagę zasługuje szereg
portali dostępnych w trybie online, które maksymalnie upraszczają proces zawierania umów ubezpieczenia dla określonych branż. Mentor działa zasadniczo na rynku
polskim, ale obsługuje także podmioty na całym świecie, współpracując z partnerami zagranicznymi. Jest również członkiem europejskich i światowych stowarzyszeń i organizacji branżowych. Firma zatrudnia obecnie 271 pracowników, z których
ponad 160 ma licencje brokerskie. Ich działania wspierają dyplomowani prawnicy,
ekonomiści, specjaliści z dziedziny IT oraz likwidacji szkód i zamówień publicznych.

BROKER UBEZPIECZENIOWY ROKU 2021
Nord Partner

TUiR Warta, PZU, PZU Życie, STU Ergo Hestia, TUW
Polski Zakład Ubezpieczeń
Wzajemnych, Vienna Insurance Group (Compensa, InterRisk, Wiener, Vienna Life )

Polish Brokers PZU na Życie, PZU, Ergo HeGroup
stia, Generali Życie TU, Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
„Warta”, Nationale Nederlanden TU na Życie, Colonnade

Specjalizacje: majątek, komunikacja, floty, OC
ogólne, D&O, OC zawodowe, na życie Branże:
branża finansowa (leasingi), energetyka,
branża chemiczna, jednostki samorządu terytorialnego, firmy transportowe, przemysł
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Silna pozycja Nord Partner na rynku usług brokerskich pozwoliła spółce na stabilne funkcjonowanie w dobie pandemii koronawirusa. W roku 2021 firma kontynuowała działania zmierzające
do zabezpieczenia funkcjonowania spółki w niepewnych czasach
społeczno – gospodarczych. Wysiłki firmy po raz kolejny docenili
klienci i partnerzy biznesowi, obdarzając firmę niesłabnącym zaufaniem, dzięki czemu ugruntowała silną pozycję na rynku ubezpieczeń, plasując się ponownie w czołówce firm brokerskich w Polsce.
Dbając o utrzymanie pozycji kluczowego brokera, ale także dalszy rozwój marki Nord w 2021 r. firma zmieniła strukturę organizacyjną oraz model funkcjonowania biur, zapewniając klientom
obsługę dostosowaną do ich aktualnych potrzeb, a jej pracownicy zyskali większy komfort i nowoczesne narzędzia usprawniające pracę. W ramach struktur Grupy Nord swoją pozycję umocniła
spółka Nord Re pod skrzydłami Sebastiana Błaszkiewicza. Ponadto
spółka od wielu lat angażuje się w realizację celów społecznych rozwijając działania Fundacji. U progu roku 2022 tworzy szeroko rozumianą koncepcję odpowiedzialnego biznesu obejmującą spektrum
zagadnień: od relacji z pracownikami i przejrzystości funkcjonowania, poprzez zaangażowanie w rozwój lokalnej społeczności, do
standardów etycznych wdrażanych także wobec kontrahentów.

Ubezpieczenia osobowe, programy i ubezpieczenia Kontynuacja dynamicznego rozwoju firmy. Zespół PBG przemedyczne, ubezpieczenia finansowe, ubezpiecze- kroczył 50 os. Rozszerzenie zakresu działalności o linia OC, ubezpieczenia komunikacyjne, reasekuracja cencję brokera reasekuracyjnego w 08.2021r.
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NORD Partner jest jednym z największych i najbardziej cenionych przedsiębiorstw
na rynku brokerskim w Polsce. Od 24 lat zapewnia klientom najwyższą jakość
usług, którą cechuje troska o bezpieczeństwo oraz stabilność kosztów ponoszonych na obsługę ubezpieczeniową przez firmy i instytucje, które zaufały jej wiedzy i doświadczeniu. Przygotowując indywidualny program asekuracyjny, który
będzie odpowiadał charakterowi prowadzonej przez klienta działalności, przy
uwzględnieniu specyfiki organizacyjnej oraz struktury rynku i obszaru funkcjonowania danego podmiotu, przez cały okres współpracy firma dba o najszerszy wymiar
ochrony przy zachowaniu racjonalnych wydatków. W celu zapewnienia klientom
usług na najwyższym poziomie, gwarantuje opiekę wyspecjalizowanego zespołu
profesjonalnych brokerów o wieloletnim doświadczeniu. Dokłada wszelkich starań, by prowadzona przez nią działalność najpełniej wpisywała się w oczekiwania oraz wymagania klientów. Dla zapewnienia najlepszej opieki oraz komfortu
bliskiej współpracy, jako jedyny broker na rynku oddaje do dyspozycji ogólnopolską sieć oddziałów, zlokalizowanych w 23 placówkach na terenie całego kraju.

Polski broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny wyspecjalizowany w programach
świadczeń pracowniczych, ubezpieczeniach OC, majątkowych oraz ubezpieczeniach
specjalistycznych. Zespół ma wieloletnie doświadczenie zdobyte w pracy dla największych międzynarodowych brokerów, towarzystw ubezpieczeniowych oraz dostawców usług medycznych. Wierzy, że jego wiedza w połączeniu z elastycznością
obsługi klientów na polskim rynku gwarantuje usługę na najwyższym poziomie.

Polska
Kancelaria
Brokerska

PZU, ALLIANZ, WARTA, ERGO HESTIA, UNIQA, AVIVA, ACE, COMPENSA, EUROPA, GENERALI,
EULER HERMES, INTER POLSKA,
INTERRISK, KUKE, LINK4, NATIONALE-NEDERLANDEN, SIGNAL
IDUNA, AIG, ATRADIUS CREDIT
INSURANCE , BALCIA INSURANCE,
CHUBB EUROPEAN, COLONNADE INSURANCE, WIENER,
TUW TUZ, TUW TUW, LLOYD'S

Zarządzanie nieruchomościami, transport, przemysł, budownictwo, grupy zawodowe, banki/finanse, służba zdrowia, administracja państwowa,
lotnictwo, morska, handel i usługi, affinity.

Jako ambasador programu „Tarcza brokerska 1.0”, organizowanego przez Stowarzyszenie Brokerów firma udzieliła wsparcia ponad 540 przedsiębiorcom o łącznej wartości ponad 100 mln zł.
Spółka utrzymała pozycję lidera rynku ubezpieczeniowego, wyrażoną po raz piąty tytułem Rekina, przyznanym przez „Miesięcznik
Ubezpieczeniowy. Rozbudowała systemy IT wspomagające zdalną
obsługę, dzięki czemu jest jeszcze bliżej klientów. Powiększyła powierzchnię biura o kolejne piętro biurowca i stworzyła przyjazną
strefę relaksu i kreatywności. Utworzyła 60 dodatkowych stanowisk pracy. W ramach działań CSR wsparła projekt sadzenia drzew
„EKO Strefa” we współpracy z Fundacją Błękitne Miasta. Firma uzyskała tytuł Innowacyjnego Brokera Ubezpieczeniowego 2021.

Polska Kancelaria Brokerska od ponad 20 lat oferuje na rynku ubezpieczeniowym profesjonalny serwis brokerski, który zagwarantował jej status uznanego
i niekwestionowanego lidera branży. Na co dzień PKB zarządza ryzykiem ubezpieczeniowym tysięcy firm z różnych sektorów gospodarki. Jest uznanym pośrednikiem wśród zarządców nieruchomości, przedstawicieli sektora publicznego,
transportu czy przemysłu, głównie za sprawą rzetelnego doradztwa, wszechstronnej znajomości produktów i rynku, rekomendowaniu najlepszych nowatorskich rozwiązań oraz skutecznej likwidacji szkód. Zawsze po Twojej stronie to
misja PKB, którą w każdym swoim działaniu realizuje ponad stu osobowy zespół, stanowiąca kluczowy element, zarówno we współpracy z klientami, partnerami, jak i w relacjach wewnątrz organizacji. Dzięki progresywnemu zarządzaniu
firmą, Polska Kancelaria Brokerska dzisiaj może pochwalić się licznymi wyróżnieniami i nagrodami, m. in. I miejsce w Rankingu Brokerów z polskim kapitałem, czy też prestiżowym tytułem Rekina "Miesięcznika Ubezpieczeniowego"
przyznanym pięciokrotnie. Ponadto PKB dysponuje nowoczesnymi systemami IT
w zakresie oceny ryzyka, wprowadzając elastyczność i szybkość do współpracy
z towarzystwami ubezpieczeń i klientami. Nowoczesne rozwiązania informatyczne pozwalają firmie harmonijnie rozwijać produkty i spełniać oczekiwania zarówno wobec klientów ochrony jak i dostawców pokrycia ubezpieczeniowego.

SUPRA
BROKERS

Współpraca ze wszystkimi
majątkowymi i życiowymi
zakładami ubezpieczeń.

BRANŻE: ochrona zdrowia, jednostki samorządu
terytorialnego, przedsiębiorstwa komunalne,
transport i spedycja, przemysł, budownictwo,
mieszkalnictwo, gospodarka odpadami, pozostałe
usługi. Firma obsługuje wszystkie rodzaje
ubezpieczeń majątkowych, zdrowotnych i na życie.

Supra Brokers otrzymała nagrodę gospodarczą Związku
Przedsiębiorstw i Pracodawców „EFEKTYWNA FIRMA 2021 ROKU”.
Brała czynny udział w XVII Forum Rynku Zdrowia i była jego
samodzielnym sponsorem głównym. Uczestniczyła w Konferencji
z udziałem Związku Powiatów Polskich, gdzie również była
głównym sponsorem. Firma uruchomiła dla swoich klientów
nowoczesną platformę e-learningową, na której prowadzone
są szkolenia, webinary, forum dyskusyjne i blog prawny, m.in..:
o tematyce ubezpieczeniowej, branżowej, dotyczącej zarządzania
ryzykiem i związanej z pandemią COVID-19. W 2021 r. Supra
Brokers pozyskała do współpracy i obsługi brokerskiej jedną
z pięciu największych firm transportowych w Polsce.

Supra Brokers od ponad 20 lat jest liderem w obsłudze brokerskiej sektora finansów
publicznych, w tym liderem w obsłudze sektora medycznego (obsługuje ok. 1/3
szpitali w Polsce) i jest jednym z największych brokerów ubezpieczeniowych
sektora samorządowego. Supra Brokers świadczy również usługi doradztwa
ubezpieczeniowego w sektorze przedsiębiorstw komercyjnych różnych branż,
m.in. transportowych, produkcyjnych, zajmujących się gospodarką odpadami.
Swoim klientom zapewnia pełną obsługę przy postępowaniach przetargowych
i dostarcza im innowacyjne rozwiązania IT oraz specjalistyczne usługi dodatkowe.

BROKER TO NIE TYLKO POŚREDNIK
– o zakresie obowiązków i możliwościach brokera
Kilka dni temu mój pięcioletni syn zadał pytanie:
„Mamo, a co ty robisz w swojej pracy?”. Oczywiście on wie, że mama jest brokerem. Wyzwanie pojawi się, gdy padnie pytanie o to, czym
konkretnie ów broker się zajmuje. Co ciekawe,
w świecie dorosłych również.

Natalia Jackowiak
broker, członek zarządu WDB

Broker to znacznie więcej niż
tylko pośrednik. Współpraca
z klientem i zakres obowiązków
wykraczają dzisiaj poza standardowe definicje, a on sam

musi biegle poruszać się w co
najmniej kilku uzupełniających
się obszarach.
Do jego podstawowych zadań
należą, m.in. opracowanie programu ubezpieczenia, zebranie
ofert od towarzystw ubezpieczeniowych, sporządzenie rekomendacji oraz nadzór nad realizacją zawartej polisy.
Analiza potrzeb klienta
Jednym z najbardziej istotnych
obowiązków
profesjonalnego
brokera jest analiza potrzeb klien-

ta. Jej odpowiednia jakość to lata
wspólnych doświadczeń, liczba
i rodzaj przepracowanych szkód,
a także rzetelna ocena ryzyka. Ta
ostatnia będzie tym lepsza, im
większe doświadczenie w pracy
z bezpieczeństwem będzie miał
zespół. To właśnie audyt z oceny
ryzyka pozwoli brokerowi rozpoznać, przeanalizować i skutecznie
zminimalizować ryzyko poprzez
wdrożenie dopasowanego programu ubezpieczeniowego.
Kompleksowa obsługa klienta
to kolejny obszar odpowiedzialności, który oddala brokera od
typowego pośrednika ubezpieczeniowego. Coraz częściej
odgrywa ona kluczowe znaczenie już na etapie następującym po wyborze oferty. Do
czego się sprowadza? Np. do
digitalizacji procesów. W spółce brokerskiej, którą zarzą-

dzam, duży nacisk kładziemy
na systemy wspomagające codzienną pracę z klientem, np.
rozwiązania klasy CRM, które
ułatwiają klientom zgłaszanie
i weryfikację szkód. Ciekawym
rozwiązaniem są również systemy dedykowane do zarządzania
programami masowymi, dzięki
którym jako broker zarządzamy
ochroną nawet kilkudziesięciu
tysięcy osób w ramach jednej
organizacji.
Współczesny broker zdecydowanie odchodzi od nośnika papierowego. Tworzy rozwiązania, dzięki
którym elektronicznie uzupełnia
dokumentację, bądź analizuje potrzeby bez względu na to, ilu pracowników zatrudnia klient.
Komunikacja i edukacja
Komunikacja i edukacja to kolejne aspekty pracy brokerskiej

w 2022 r. Pandemia wymusiła na
branży szersze wejście do rzeczywistości online. Będąc w niej,
prowadzimy webinary, vlogi,
debaty ubezpieczeniowe oraz
aktywności w social mediach.
Piszemy artykuły, poradniki
i wdrażamy edukacyjne strony
www, działające bezpośrednio
w środowisku naszych klientów.
Broker, który ma ugruntowaną pozycję na rynku, dobrych
inwestorów i doświadczonych
w transakcjach M&A menedżerów, poza wszystkim, o czym
napisałam, może dodatkowo
konsolidować polską branżę
brokerską. Dokładnie tak, jak
robimy to w WDB.
Wszystko to powoduje, że jako
brokerzy jesteśmy coraz bardziej
widoczni dla naszych klientów.
Być może to początek zmiany
postrzegania tego zawodu?
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PZU, PZU Życie, InterRisk TU,
STU Ergo Hestia, TUiR Warta,
Compensa TU, Compensa
Życie, Uniqa, Generali Życie,
AXA Ubezpieczenia TUiR,
AXA Życie TU, AVIVA TUO

Willis Towers Allianz, Aviva, Compensa,
Watson Polska Ergo Hestia, Generali,
InterRisk, PZU, Uniqa, Warta

18 – 24 LUTEGO 2022 R.

BIZNES RAPORT

Sektory (wszystkie branże): produkcja, usługi,
TSL, rent-a-car, mieszkalnictwo, edukacja,
administracja państwowa, użyteczność publiczna,
nowoczesne technologie, inwestycje, OZE.
Specjalizacje: ubezpieczenia mienia, techniczne,
transportowe, odpowiedzialności cywilnej (ogólnej,
zawodowej, za produkt z włączeniem product
recall), komunikacyjne, finansowe (w tym m.in.
W&I, M&A), utraty dochodu (B&I), D&O, skarbowe,
grupowe programy ochrony życia i zdrowia, NNW
dzieci i młodzieży, ubezpieczenia nietypowe,
ryzyka trudne z opcją wyjścia z zapytaniem o
ochronę na rynek międzynarodowy, digitalizacja
grupowych programów ubezpieczeniowych.

Skuteczna integracja z międzynarodową PIB Group, do której
WDB dołączyło w 2020 r. Uruchomienie procesów związanych
z realizacją strategii konsolidacji na polskim rynku brokerów
ubezpieczeniowych, w wyniku których na początku 2022 r.
zrealizowano kolejną inwestycję PIB Group w Polsce, a pierwszą
koordynowaną przez WDB. Utrzymanie portfela w zakresie
kluczowych klientów, a także pozyskanie nowych, w tym klienta
ze strukturą liczącą ponad 120 tys. osób do ubezpieczenia;
Wzrost zatrudnienia, pomimo utrzymującej się pandemii oraz
stale zmieniających się restrykcji; Konsekwentny rozwój projektu
ubezpieczeń w formule 100% online; Organizacja konferencji dla
klientów z sektora mieszkalnictwa, w formułach off i online (w
zależności od obowiązujących restrykcji); Uruchomienie unikalnej
formuły wsparcia klientów w ryzykach karno-skarbowych, łączących
prewencję podatkową z odpowiednią ochroną ubezpieczeniową.
Uruchomienie unikalnej ochrony dla klientów z branży OZE assistance dla instalacji fotowoltaicznych. Uruchomienie nowych
partnerstw technologicznych w ramach wybranych rodzajów
ochrony ubezpieczeniowej, korespondujących z potrzebą na rynku.

WDB to jeden z największych polskich brokerów ubezpieczeniowych, w wybranych
segmentach w ścisłej czołówce. Od listopada 2020 r. należy do międzynarodowej
PIB Group, obecnej w Wielkiej Brytanii oraz 6 różnych państwach europejskich
(w tym Polska). Spółka przez lata wyspecjalizowała się w kompleksowej obsłudze
podmiotów gospodarczych, jednostek administracji państwowej, użyteczności
publicznej oraz mieszkalnictwa. Posiada dedykowany zespół mobilnych brokerów
branżowych oraz własny system CRM, który ułatwia klientom bieżącą obsługę
ochrony ubezpieczeniowej. Kluczowe wyróżniki WDB, to m.in.: wieloletnie
doświadczenie we współpracy z podmiotami gospodarczymi, duża siła
negocjacyjna, możliwość budowania rozwiązań z największymi towarzystwami
ubezpieczeniowymi, ekspozycja na międzynarodowy rynek ubezpieczeniowy
oraz dostęp do rozwiązań z rynku brytyjskiego (w tym Lloyd’s), zdolność do
wykorzystywania nowoczesnych technologii w optymalizacji ubezpieczeniowej,
kompleksowe wsparcie doświadczonych specjalistów na każdym etapie ochrony.
WDB dodatkowo skutecznie realizuje strategię konsolidacji polskiego rynku
brokerów ubezpieczeniowych, w wyniku której w styczniu 2022 r. do polskich
struktur PIB Group dołączył Brokers Union. Trwają prace przy kolejnych inwestycjach.

Banki, firmy leasingowe i inne instytucje
finansowe, przedsiębiorstwa, instytucje publiczne,
energetyka i zasoby naturalne, Transport, branża
motoryzacyjna, budownictwo i nieruchomości,
branża spożywcza, grupy zawodowe, sieci
handlowe i dystrybucja, technologia, media
i komunikacja, Przetwórstwo przemysłowe;

Ogłoszenie informacji o rezygnacji z połączenia z Aon oraz ogłoszenie
nowej strategii grupy – One WTW – Grow, Transform, Simplify.
Przeprowadzenie Badania Trendów w Benefitach Pracowniczych.
WTW przygotowało dedykowany raport dla Polski, z uwzględnieniem
obraszrów związanych z pracą w warunkach pandemii. Wdrożenie
nowego narzędzia Climate Quantified do projekcji ryzyk klimatycznych
do 2100 r. i dalszy wozwój aplikacji do analizy ryzyk majątkowych
– Property Quantified, odpowiedzialności władz spółek kapitałowych
– D&O Quantified oraz do analizy ryzyka cyber – Cyber Quantified
oraz rozwój obszaru usług analitycznych i doradczych, w tym
wdrożenie planów kontynuowania działalności między innymi
w jednej z największych spółek działających w Polsce w branży
rolno-spożywczej. Rozwój portfolio w zakresie obsługi klientów
korporacyjnych, głównie dzięki przewagom Willis Towers
Watson Polska takim jak kompleksowość, najwyższa jakość
dostarczanych usług potwierdzona w opiniach Klientów oraz
analityczne podejście. Wdrożenie programu Ambasadorzy
Innowacji – autorski, lokalny program pobudzania inicjatyw,
pomysłów, innowacji i wdrażania ich w naszej organizacji. Już
kilkadziesiąt projektów wspierających obsługę klientów oraz
inne obszary, zostało wdrożonych w ostatnim czasie w WTW.

Willis Towers Watson jest jednym z wiodących brokerów ubezpieczeniowych.
Działamy na polskim rynku od 1987 r., zaś na rynku światowym od 1828 r. Firma
stawia na ciągły rozwój oraz innowacje, aby dostarczyć klientom rozwiązania, które
pozwalają im nie tylko stawić czoła wyzwaniom współczesnego świata takim jak
wzrost cyber przestępczości, rosnąca odpowiedzialność członków władz spółek
czy pandemia. Proponowane przez spółkę rozwiązania oraz narzędzia umożliwiają
również skuteczną optymalizację polityki ubezpieczeniowej naszych klientów
zarówno pod kątem budżetu jak i globalnego spojrzenia na ryzyko. Takie szerokie
spojrzenie jest szczególnie ważne w aktualnej sytuacji rosnących stawek ubezpieczeń
oraz bardziej selektywnego podejścia do przyjmowania ryzyka przez ubezpieczycieli.
Dodatkowo firma ma ogromne, potwierdzone liczbami doświadczenie we
współpracy z rynkiem ubezpieczeniowym polskim i zagranicznym, co przekłada
się na znajdowanie najlepszych rozwiązań w zakresie transferu ryzyka.

UKNF o wymogach w zakresie zarządzania produktem
dla dystrybutorów niebędących twórcami produktu
Stanowisko UKNF ma na celu zwrócenie uwagi
na istotne zagadnienia dotyczące stosowania
wymogów w zakresie zarządzania produktem
przewidzianych dla dystrybutorów ubezpieczeń
niebędących twórcami produktu. Urząd Komisji
Nadzoru Finansowego opublikował swoje stanowisko ws. stosowania wymogów w zakresie
zarządzania produktem przewidzianych dla dystrybutorów ubezpieczeń niebędących twórcami
produktu.
Rozwiązania w zakresie dystrybucji
Jak podkreśla UKNF, zgodnie
z art. 10 ust. 1 Rozporządzenia
2017/2358, dystrybutor ubezpieczeń niebędący twórcą danego produktu ma obowiązek
wdrożyć rozwiązania w zakresie
dystrybucji produktów. Rozwiązania te obejmują odpowiednie
środki i procedury, pozwalające
uzyskać od twórcy wszystkie odpowiednie informacje dotyczące
produktów ubezpieczeniowych,
które mają oni zamiar oferować
swoim klientom, oraz w pełni
zrozumieć te produkty ubezpieczeniowe, biorąc pod uwagę stopień złożoności i ryzyko
związane z tymi produktami
oraz charakter, skalę i złożoność
odpowiedniej działalności dystrybutora. Dystrybutor ubezpieczeń zobowiązany jest określić
rozwiązania w zakresie dystry-

bucji produktów w dokumencie
sporządzonym na piśmie, który udostępnia swojemu odpowiedniemu personelowi.
Rozwiązania w zakresie
dystrybucji produktów nie
mogą ograniczać się wyłącznie
do wskazania ogólnych reguł
etycznego postępowania.
W opinii UKNF, dystrybutor
ubezpieczeń powinien zastosować rozwiązania, które zapewnią otrzymanie od twórcy produktu wszelkich niezbędnych
informacji,
umożliwiających
oferowanie produktów ubezpieczeniowych w sposób jak najpełniej uwzgledniający interes
klienta. Należy uznać, że rozwiązania przyjęte przez dystrybutorów powinny mieć skonkretyzowany charakter, służący
realizacji wszystkich wspomnia-

nych w stanowisku UKNF wymagań. Rozwiązania nie mogą
więc ograniczać się np. wyłącznie do wskazania ogólnych reguł
etycznego postępowania.
Jeśli chodzi o wymóg wdrożenia
rozwiązań w zakresie dystrybucji ubezpieczeń przez brokerów ubezpieczeniowych, UKNF
wskazuje, że charakterystyka
działalności brokerskiej jest inna
niż pozostałych dystrybutorów
ubezpieczeń. Wynika to z faktu,
że broker ubezpieczeniowy, jako
reprezentant klienta, zobligowany jest do udzielenia porady,
w oparciu o rzetelną analizę dostępnych na rynku produktów
ubezpieczeniowych, w liczbie
wystarczającej do opracowania
rekomendacji
najwłaściwszej
umowy oraz wyjaśnienia podstawy, na których opiera się rekomendacja. Specyfika ta powinna
zostać uwzględniona w rozwiązaniach w zakresie dystrybucji
w ramach kryterium charakteru
działalności dystrybutora.
Dystrybutorzy powinni wprowadzić odpowiednie rozwiązania
pozwalające im na dokonanie
analizy oraz przekazanie twórcy rzetelnej informacji odnośnie
do dystrybuowanych produktów.
Przekazywanie informacji twórcy
Zgodnie z art. 11 Rozporządzenia 2017/2358, gdy dystrybu-

torzy ubezpieczeń powezmą
wiedzę, że produkt ubezpieczeniowy nie jest zgodny z interesami, celami i cechami
określonego dla niego rynku
docelowego, lub powezmą wiedzę o innych związanych z produktem okolicznościach, które
mogą mieć negatywny wpływ
na klienta, mają obowiązek niezwłocznego informowania o tym
twórcy produktu oraz, w stosownych przypadkach, wprowadzenia zmian w swojej strategii dystrybucji dotyczącej tego
produktu ubezpieczeniowego.
W opinii UKNF, informacja
zwrotna przekazywana przez dystrybutora twórcy produktu powinna służyć skutecznemu zarządzaniu produktem przez twórcę.
W ocenie UKNF dystrybutorzy
powinni więc wprowadzić odpowiednie rozwiązania pozwalające im na dokonanie analizy
oraz przekazanie twórcy rzetelnej
informacji odnośnie do dystrybuowanych produktów. Rozwiązania te, zdaniem UKNF, powinny obejmować gromadzenie
i przetwarzanie danych dotyczących prowadzonej dystrybucji
danego produktu, w tym informacji o reklamacjach i skargach
oraz innych informacji, które
mogą przydatne, np. w kontekście oceny zgodności produktu z potrzebami i wymaga-

niami, celami i cechami grupy
docelowej klientów.
Regularne przeglądy rozwiązań
Zgodnie z art. 10 ust. 6 Rozporządzenia 2017/2358, dystrybutor
ubezpieczeń powinien dokonywać
regularnych przeglądów swoich
rozwiązań w zakresie dystrybucji, w celu zapewnienia ich ciągłej
odpowiedniości i aktualności.
Zdaniem UKNF, okoliczności
takie jak np. zmiany przepisów
prawa lub zmiany dokonane w zakresie produktów oferowanych
przez dystrybutora, powinny pociągać za sobą weryfikację aktualności i odpowiedniości przyjętych
przez dystrybutora rozwiązań
w zakresie dystrybucji produktów
oraz – w stosownych przypadkach
– aktualizację ad hoc.
W przypadku jeśli odpowiednie
rozwiązania, o których mowa
w stanowisku UKNF, nie zostały
jeszcze opracowane lub wdrożone, UKNF oczekuje podjęcia
niezwłocznych działań mających
na celu dostosowanie działalności dystrybutorów ubezpieczeń
do wskazanych powyżej przepisów prawa. UKNF oczekuje,
że rozwiązania te będą funkcjonować w praktyce w sposób
służący realizacji celu, jakim jest
postępowanie zgodnie z najlepiej
pojętym interesem klientów.
Źródło: polbrokers.pl za KNF
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TYSIĄCE MAŁYCH SKLEPÓW W POLSCE
Żabka otworzyła swój 8000 sklep. Placówka zlokalizowana jest na terenie Sierakowa, miasta położonego na skraju Puszczy Noteckiej, pomiędzy
dwoma jeziorami: Jaroszewskim i Lutomskim. To
pierwsza Żabka w tej miejscowości, prowadzona
przez pochodzącą z regionu franczyzobiorczynię.
W sklepie zastosowano innowacyjne rozwiązania technologiczne,
mające na celu usprawnienie pracy
franczyzobiorcy i sprzedawców.
Czujniki zalania, automatyczny
pomiar temperatury w sklepie
czy komunikacja przez słuchawki
uwalniają ich czas, pozwalają skupić się na obsłudze klientów i są
przyjazne środowisku. Natomiast
mieszkańcom miejscowości będą
służyć stojące przed placówką:
stojak rowerowy, stacja napraw
rowerów oraz ekologiczna ławka
solarna umożliwiająca naładowanie telefonu.
– Żabka nieustannie dąży do tego,
by być jak najbliżej klientów i rozwijać lokalną przedsiębiorczość.
W 2021 roku otworzyliśmy 1100
sklepów. Obecnie nasza sieć liczy
8000 placówek, w których łącznie
zapewnionych jest ponad 30 tys.
miejsc pracy. Coraz intensywniej
rozwijamy się też w miejscowościach poniżej 50 tys. mieszkańców. Wiele z nich to miejscowości,
w których – podobnie jak w Sierakowie – wcześniej nie było Żabki.
Nieustannie wspieramy franczyzobiorców wieloma narzędziami,
dzięki którym prowadzenie biznesu jest łatwiejsze. Żabka w Sierakowie jest pierwszym sklepem,
w którym funkcjonują innowa-

CYTAT TYGODNIA:
– Faworytem wydają się być
Hiszpanie i Anglicy, bo niemiecka propozycja, mimo, że
konkurencyjna, to wciąż jest
w fazie opracowywania – uważa
Andrzej Arendarski, prezydent Krajowej
Izby Gospodarczej, który
na łamach Dziennik
Gazeta Prawna, komentuje
program Polskiej Grupy Zbrojeniowej o kryptonimie „Miecznik”. – Fregata angielska,
choć oparta na istniejących
jednostkach, nie jest jeszcze
w służbie żadnego kraju,
z kolei fregata hiszpańska jako
jedyna bazuje na istniejącym
realnie okręcie. Jako spółka
w stu procentach państwowa,
Navantia ma też pełne wsparcie i gwarancje hiszpańskiego
rządu. Oczywiście decyzja
należy do wojska, ale uważam, że nie mamy już czasu
na morskie eksperymenty.

cyjne rozwiązania technologiczne
oparte na sztucznej inteligencji,
które współpracują z obsługą sklepu – mówi Adam Manikowski,
dyrektor zarządzający sieci Żabka.
Rozwój przedsiębiorczości ma
kluczowe znaczenie dla Żabki.
W ubiegłym roku nowe sklepy
franczyzobiorcy otworzyli w 338
gminach, z czego aż w 116 jako
pierwszy w danej miejscowości.
Żabki po raz pierwszy powstawały
głównie w gminach wiejskich (59)
i wiejsko-miejskich (49). Najwięcej
nowych placówek Żabka otworzyła na Mazowszu i Śląsku, ale to
w woj. zachodniopomorskim znajduje się najmniejsza miejscowość,
w której w 2021 r. postała nowa
Żabka – to liczący 1 490 mieszkańców Suchań.
Sklep nr 8000 przy ul. Armii Krajowej 1 w Sierakowie wyposażony
jest w smart rozwiązania, które
„komunikują się” z franczyzobiorcą i sprzedawcami oraz „wykonują”
niektóre czynności w placówce.
Dzięki słuchawkom obsługa sklepu otrzymuje komunikaty dotyczące ewentualnej awarii sprzętu
chłodniczego i konieczności zabezpieczenia towaru, czy informacje o sytuacjach wymagających
interwencji człowieka, jak np.
brak parówek na rollerze czy kawy

w kawomacie oraz konieczności wyczyszczenia tych urządzeń.
Dzięki odpowiednim czujnikom
można łatwo dostosować temperaturę w sklepie do aktualnie panujących warunków atmosferycznych,
pomiar zużycia energii pozwala na
weryfikację poprawność działania
urządzeń, a czujniki zalania wykryją usterki sprzętu chłodniczego,
w efekcie obniżając koszty oraz redukując czas przestoju sklepu.
– Postanowiłam kontynuować rodzinną tradycję. Odkąd pamiętam
miałam styczność z Żabką, jako że
oboje moi rodzice prowadzą swoje
placówki pod szyldem sieci. Pomagałam im w biznesie – posiadam
więc praktyczną wiedzę o franczyzie z Żabką. Bardzo się cieszę, że
przyszło mi poprowadzenie 8000.
placówki sieci w Polsce. Dodatkowo mój sklep będzie wyróżniać
szereg narzędzi smart, a także stojakami i stacją naprawy rowerów
– zaznacza franczyzobiorczyni Julita Szulczyk.
Sieraków to liczące ponad 6 tys.
mieszkańców miasto położone

nad Wartą, na skraju Puszczy Noteckiej, na pograniczu Kotliny Gorzowskiej i Pojezierza Poznańskiego, pomiędzy dwoma jeziorami:
Jaroszewskim i Lutomskim. Miasto kojarzone jest przede wszystkim z końmi – od 180 lat działa
tu Stado Ogierów, czyli hodowla
koni rasy wielkopolskiej oraz koników polskich. Jednak zdecydowanie najwięcej osób przyjeżdża do
Sierakowa, by korzystać z atrakcji,
jakie daje Jezioro Jaroszewskie oraz
Sierakowski Park Krajobrazowy.
Pięć rezerwatów, liczne szlaki piesze, rowerowe, kajakowe i edukacyjne przyciągają do Sierakowa nie
tylko okolicznych mieszkańców.
To właśnie z myślą o nich obok
8000 sklepu Żabka zamontowano
stację naprawy rowerów, dzięki
której można szybko wyregulować
hamulce i przerzutki, napompować koła, a także dokonać awaryjnych napraw. Z kolei znajdująca
się tuż obok ekologiczna ławka,
w bardzo bezpieczny dla środowiska sposób, pozwoli na podładowanie telefonu.
AS

Uśmiech na słoik z kremem
Producent najpopularniejszego kremu z orzechów laskowych i kakao przygotował kampanię Unique Smile, dzięki której każdy będzie
mógł zamówić specjalną etykietę ze swoim
własnym uśmiechem.
Etykieta każdego ze słoików zaprojektowanych w ramach limitowanej edycji różni się od pozostałych kompozycją elementów
graficznych. Z okazji startu kampanii, producent kremu Nutella
rozpoczyna także promocję konsumencką, podczas której każdy
z klientów, będzie mógł na stronie
internetowej marki w prosty spo-

sób wygenerować etykietę z własnym uśmiechniętym zdjęciem.
– Kampania Nutella Unique Smile
promuje najważniejszą wartość dla
Grupy Ferrero – czyli radość. Każdy uśmiech jest tak samo piękny,
każdy się liczy. Promujemy tę wartość już od 30 lat istnienia Ferrero
w Polsce. Ten rok, w związku z jubileuszem, jest dla nas szczególny,

chcemy się więc dzielić z naszymi klientami, tym, co najlepsze
– uśmiechem – przekonuje Beata
Dziekanowska, menadżerka ds.
relacji instytucjonalnych i komunikacji korporacyjnej w Grupie
Ferrero w Polsce.
Koncepcję promocji wraz z producentem przygotowały agencje
Hand Made i Arvato, a za plan
wsparcia medialnego odpowiada Vizeum.
– Optymizm to jedna z najważniejszych wartości marki Nutella,
a jego wyrazem jest uśmiech. Wiemy, że uśmiech każdego z naszych
konsumentów jest niepowtarzalny, dlatego stworzyliśmy specjalną
limitowaną serię uśmiechniętych
słoików kremu Nutella. Każdy
słoik jest inny, a w ramach limitowanej edycji przygotowaliśmy ich
ponad dwa miliony! W projektowaniu tak dużej liczby unikalnych
etykiet pomagała nam sztuczna inteligencja – tłumaczy Łukasz Sasin,
country marketing manager kategorii Nutella.
WS

Producenci
fajerwerków
dbają
o bezpieczeństwo
zwierząt
Branża pirotechniczna
czuje się odpowiedzialna
za dobrostan naszych
czworonożnych przyjaciół. Fundacja Rozwoju
i Edukacji Pirotechnicznej
przeprowadziła kolejną
edycję akcji społecznej
„Jak pomóc swojemu psu
w Sylwestra” – przygotowała plakaty z praktycznymi radami dla właścicieli zwierząt domowych.
Wolontariusze rozmieszczali plakaty m.in.
w punktach sprzedaży
fajerwerków, lecznicach
i w szkołach.
Fundacja zachęcała również do
zakupu legalnych produktów
w sprawdzonych sklepach. – Wtedy mamy pewność, że środki pirotechniczne spełniają wymagania
unijnej dyrektywy i nie przekraczają poziomu hałasu 120 decybeli,
czyli ogólnie przyjętego natężenia
dźwięku z jakim spotykamy się
we współczesnej cywilizacji, na
przykład na koncercie – tłumaczą
przedstawiciele Fundacji.
Redakcja portalu Raportcsr.pl
zapytała przedstawicieli straży
miejskich i schronisk dla zwierząt; czy w okresie sylwestrowo-noworocznym zwrócili uwagę
na większą liczbę interwencji
związanych z ucieczkami zwierząt domowych? – Strażnicy
miejscy z Warszawy, Krakowa
i Poznania nie odnotowali zwiększonej liczby zgłoszeń w sprawie
zagubionych czworonogów oraz
znalezienia rannych i martwych
ptaków. Z kolei schronisko
w Katowicach przyjęło cztery psy – to liczba podobna do
tych z poprzednich lat (z takim
samym spostrzeżeniem podzieliło się schronisko z Wrocławia).
Schronisko w Warszawie nie zauważyło wzmożonego napływu
zwierząt na przełomie 2021 i 2022
roku – wynika z informacji przekazanych redakcji portalu.
Fundacja promuje świadome i odpowiedzialne korzystanie z materiałów pirotechnicznych. Warto
podkreślić, że zaprezentowane na
plakatach porady są uniwersalne
– dotyczą nie tylko przygotowań
do sylwestra, ale też mogą pomóc
przy takich zdarzeniach jak burza
z piorunami lub gradobicie.
KR
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0 I Kongres ESG - Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG

Dereszyński z portalu Raport CSR:

MUSIMY EDUKOWAĆ I JESZCZE RAZ EDUKOWAĆ
I Kongres ESG, który odbył się pod koniec
stycznia 2022 r. w Warszawie, obfitował w wiele wydarzeń. Nie zapomniano o czwartej władzy, czyli dziennikarzach, którzy na zakończenie kongresu próbowali ocenić, czy media
stają na wysokości zadania w informowaniu
społeczeństwa o zagadnieniach ukrytych pod
skrótem ESG. Przedstawiamy relację z panelu
„Media o ESG, ESG w mediach”.
Goście panelu medialnego I Kongresu ESG starali się odpowiedzieć
na ważne pytania: W jaki sposób
media mogą pomóc w edukowaniu
społeczeństwa? Na ile tematy związane ze zrównoważonym rozwojem
mogą być atrakcyjne dla mediów,
dla widzów, słuchaczy, internautów, dla czytelników, a tym samym
reklamodawców? Jak pisać o ESG,
żebyśmy chętnie o tym czytali?
Do panelu zaproszono: Huberta
Biskupskiego, zastępcę redaktora naczelnego „Super Expressu”
i redaktora prowadzącego „Super
Biznes”; Piotra Buczka, redaktora
„Dziennika Gazety Prawnej”, oraz
Tomasza Dereszyńskiego, redaktora prowadzącego portal Raportcsr.
pl, i dziennikarza Polskatimes.pl.
Dyskusję poprowadził Sebastian
Ogórek, szef serwisu ekonomicznego Wyborcza.biz oraz działu gospodarka w „Gazecie Wyborczej”.
Redaktor Ogórek otwierając
dyskusję, zadał fundamentalne
pytanie: – Ile tekstów w waszych
mediach jest poświęconych zagadnieniu ESG i kiedy ostatni
raz taki tekst zgłosiliście lub prosiliście, żeby ktoś z dziennikarzy
go napisał?

W mediach szczególnie nośny
jest komponent środowiskowy
Redaktor Piotr Buczek przypomniał, że DGP przygotowuje dodatki poświęcone tematom związanym z ESG w związku z tym, że
jest wydawnictwem mocno specjalistycznym. A jak do tematów ESG
podchodzi SE? – Komponent „social” jest na naszych łamach i w internecie obecny praktycznie permanentnie, bo są to zagadnienia,
które interesują olbrzymią część
ludzi. W publikacjach łączymy
dwa elementy czyli wagę społeczną
i to, że te tematy cieszą się bardzo
dużym zainteresowaniem – powiedział Hubert Biskupski. Jak
zauważył, szczególnie nośny jest
komponent środowiskowy, a przy
tym niezwykle ważny. – Przypominamy sobie o nim często, właśnie w okresie zimowym, kiedy np.
dokucza nam smog – dodał
Prowadzący debatę poruszył też
ważną kwestię dotyczącą tzw.
ageizmu, czyli dyskryminacji ze
względu na wiek. Najczęściej, choć
nie zawsze, dotyczy to problemów
na rynku pracy. Widoczne jest to
również w lekceważącym traktowaniu osób starszych oraz braku

oferty rozrywkowej i rekreacyjnej
dla seniorów. Dziennikarz przywołał raport Polskiego Instytutu
Ekonomicznego dotyczący właśnie
kwestii problemu osób starszych
na rynku pracy. – Ten raport pokazuje, w jaki sposób trzeba komunikować ten problem, w jaki sposób
pokazywać tematy związane z rynkiem. Bardziej innowacyjnie, nie
na zasadzie kolejnego okrągłego
zdania, tylko przez pokazanie tego
problemu na konkretnym przykładzie – mówił Ogórek.
Naszym największym wyzwaniem
jest edukacja społeczeństwa,
także społeczności medialnej,
która ma swego rodzaju
misję do wykonania
Padło też ciekawe pytanie skierowane do Tomasza Dereszyńskiego
z portalu Raportcsr.pl: „Po co taki
serwis powstał i czy ma dzisiaj
swoich czytelników, którzy szukają tego typu informacji?”
– Chcemy być w awangardzie por-

tali informacyjnych i branżowych
na których znajdzie się wszystko
to, co jest związane z zagadnieniami ESG. Przy okazji mam nadzieję, że doczekamy się polskiego
odpowiednika. Naszym największym wyzwaniem jest edukacja
społeczeństwa, także społeczności
medialnej, która ma swego rodzaju
misję do wykonania – skomentował Dereszyński.
Panelista zwrócił też uwagę na
fakt, że media na ogół pokazują problemy związane z ESG bez
wyjaśnienia. Niestety wynikać to
może z braku czasu odbiorcy, ale
media powinny jednak pokazywać
szerszy kontekst.
– Rozmowa o klimacie przebiega
na zasadzie „jest śnieg albo nie ma
śniegu”. Jak spadł to znaczy, że nie
mamy ocieplenia klimatu, a jak
nie ma śniegu, to znaczy, że mamy
ocieplenie. Trochę dzisiaj uderzymy się w pierś jako media – dodał Ogórek, który przyznał też,
że najpierw wyszukujemy temat
w wyszukiwarce, klikamy w link
i czytamy to, co ma przełożenie na
odsłony, a odsłony mają przełożenie na reklamę.
Czytelnicy nie są świadomi,
że ESG, to rzeczy, które
dotyczą ich na co dzień
Redaktor Buczek zauważył, że
przeciętny odbiorca, który poszukuje informacji związanych z tematyką ESG, nie ma świadomości
tego, że ta tematyka jest przypisana do tego skrótu, kryjącego w sobie tak różne i ważne zagadnienia.
– Gdybyśmy zapytali przeciętnego
człowieka o skrót ESG, to wszyscy
byliby bardzo zdziwieni cóż to
takiego jest. Nie są świadomi, że
wszystkie trzy komponenty, to są
tak naprawdę rzeczy, które ich na
co dzień dotyczą.
Jak dodał Ogórek, bardzo ciekawą
obserwację przekazał mu w rozmowie szef InPostu. Dotyczyła
ona rynku francuskiego, na któ-

rym przedsiębiorstwo to funkcjonuje. – W Polsce tego jeszcze nie
widzimy. W tej chwili absolutnie
każdy komunikat dotyczący paczkomatów we Francji musi mówić,
że jest to rozwiązanie ekologiczne,
o mniejszym zużyciu CO2, dbające
o środowisko itd., bo takie treści
są tam pożądane. W Polsce wciąż
się spieramy, czy mamy ocieplenie
klimatu, czy nie – tłumaczył moderator panelu.
– Kiedy to dojdzie do szerokiego
odbiorcy, konsumenta? Czy to jest
kwestia czasu i może odmłodzenia
czytelników? – pytał moderator.
– Na pewno jest to kwestia w dużym stopniu pokoleniowa. Proszę
sięgnąć pamięcią dekadę wstecz
i przypomnieć, czy interesowały
nas dyskusje i debaty na tematy smogu. Mało kogo to interesowało! Mało kto zdawał sobie
sprawę z tego, że coś takiego jak
smog istnieje. W tej chwili to się
diametralnie zmienia. Świadomość komponentów wpisanych
w ESG rośnie. Jeżeli spojrzymy
na badania socjologiczne dowiemy się, że dla młodego pokolenia
element walki o środowisko (E)
jest znacznie istotniejszy niż np.
komponent społeczny (S) – ocenił Biskupski.
Greenwashing, czyli
malowanie trawy na zielono
W dyskusji nie zabrakło tematu
„greenwashingu”, czyli zjawiska
polegającego na wywoływaniu
u klientów wrażenia, że produkt
lub przedsiębiorstwo, które go
wytworzyło, działa w zgodzie
z naturą i ekologią.
– Rzeczywiście firmy bardzo
często komunikują to, że one są
zielone, że ich produkty są „eko”.
Przyznam szczerze, że czekam na
pierwszą aferę opisaną przez może
kogoś z nas, która by pokazała, że
ten greenwashing, to malowanie
trawy na zielono – dodał redaktor.
– Wracam do mojej idee fix czyli
do edukacji, którą jako dziennikarze powinniśmy nieść w swoich
artykułach. Wiadomo, że to nie
może być zbyt nudne, ale musimy
edukować i jeszcze raz edukować
– spuentował Dereszyński z portalu raportcsr.pl.
Trzeba pamiętać, że jako czwarta
władza ma mamy wciąż gigantyczną moc do zmieniania rzeczywistości. – Przed nami rozmawiali
politycy, urzędnicy, eksperci, biznes. Cieszę się, że na I Kongresie
ESG mogliśmy także porozmawiać my, dziennikarze – zakończył
panel red. Ogórek.
WK/RaportCSR.pl
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WYGNANI
DO RAJU
Jan Kozerski

Gdy na początku 2020 r.
książę Harry, szósty w kolejce do
brytyjskiego tronu, ogłosił, że
wraz z żoną rezygnuje z funkcji
w rodzinie królewskiej, przedstawiano to jako chęć „normalnego życia”. Harry stracił rangi
wojskowe, ale utrzymał tytuły
szlacheckie i miejsce w linii sukcesji do tronu. Zamieszkał wraz
z Meghan Markle i dwójką ich
dzieci (Archim ur. 2019 i Lilibet
ur. 2021) w Montecito na przedmieściach Santa Barbara w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych.
Od czasu aksamitnego rozwodu
z monarchią majątek pary wzrósł
czterokrotnie, a decyzja pary coraz bardziej wygląda na przemyślany krok. Praca na rzecz monarchii bowiem to wyczerpujące
życie na świeczniku, znacznie poniżej możliwości zarobkowych
pary „celebrytów z rodziny królewskiej”. Krótko mówiąc, Harry
i Meghan zarabiają teraz znacznie
więcej niż jako członkowie dworu Elżbiety II i mają znacznie wygodniejsze życie.
Pierwszy wywiad w promocji
Gdy w marcu 2021 r. udzielili
dużego wywiadu słynnej amerykańskiej dziennikarce – celebrytce Oprah Winfrey, to
ta ostatnia podkreślała, że nie

otrzymują za to ani grosza. Zarobili natomiast wszyscy inni
zaangażowani w produkcję
i emisję wywiadu. Telewizja
CBS kupiła prawa do emisji
wywiadu (od firmy Winfrey) za
ok. 9 mln dolarów. Wywiad tylko w USA obejrzało 18 mln widzów, co dało mu drugie miejsce
w rankingu najlepiej oglądanych
produkcji 2021 r., tuż za galą
wręczenia Oskarów. Pół minuty czasu reklamowego w przerwie programu kosztowało
ok. 1,5 mln zł (ponad 325 tys. dolarów). A do tego dojdą jeszcze
przecież dochody z powtórek.
Dlaczego uciekinierzy z brytyjskiej rodziny królewskiej mogli
zrezygnować z udziału w tak dużych pieniądzach?
Odpowiedź jest prosta. Mają wystarczająco dużo źródeł dochodu, aby nie musieć targować się
o dochody z wywiadu, który da
im kolejne możliwości zarobkowe. I tak osobisty majątek Meghan Markle wynosił, gdy brała
ślub z Harrym, ok. 5 mln dolarów. Majątek prywatny księcia
Harrego to ok. 40 mln dolarów.
Już to samo wystarczyłoby na
wygodne życie bez konieczności
pracy, para jednak ma duże wydatki związane przede wszystkim
z ochroną osobistą.
Te wydatki są jednak symboliczne na tle umów, które zawarli tuż
po „uzyskaniu wolności”, czyli
odejściu z dworu Elżbiety II. Tylko wieloletni kontrakt z platformą z filmami i serialami Netflix
warty jest ok. 100 mln dolarów.
Wiele o nim nie wiadomo, poza
tym, że książęca para ma współtworzyć programy, które będą
informować i dawać nadzieję,
ale także „inspirujące programy
rodzinne”, cokolwiek miałoby
to znacznych. Pierwszą produkcją w ramach tego kontraktu ma

być nowy program animowany
dla Netflix zatytułowany Pearl
(Perła). Serial jest opisywany jako
„familijny”, opowiadający o przygodach 12-letniej dziewczynki,
która inspiruje się różnymi wpływowymi kobietami z historii.
Chociaż nie ma jeszcze oficjalnej
daty premiery, prawdopodobnie
nowa animacja trafi do oferty
Netfliksa jeszcze w tym roku.
W grudniu 2020 r. podpisali też
podobną umowę z serwisem
Spotify na tworzenie podcastów
(czyli nagrań dźwiękowych), za
co mieli otrzymać kolejne 40 mln
dolarów. Mają też umowę z agencją Harry Walker, która zajmuje
się sprzedażą wykładów i wystąpień publicznych znanych osób.
Najpopularniejsi z wykładowców
za jedno wystąpienie mają gażę
wynoszącą 1 mln dolarów.
Porównując te kwoty do pieniędzy, które były im wpłacana na
utrzymanie jako członkom dworu
Elżbiety II, można wręcz zaryzykować stwierdzenie, iż rezygnacja
z tej pracy miała podłoże ekonomiczne. Brytyjska królowa jest
po prostu kiepskim płatnikiem.
Na dodatek bardzo zaborczym,
bo będą „etatowymi” członkami
rodziny królewskiej Harry i MeGdy w marcu 2021 r. udzielili dużego wywiadu słynnej
amerykańskiej dziennikarce
– celebrytce Oprah Winfrey,
to ta ostatnia podkreślała, że
nie otrzymują za to ani grosza.
Zarobili natomiast wszyscy
inni zaangażowani w produkcję i emisję wywiadu. Telewizja
CBS kupiła prawa do emisji
wywiadu (od firmy Winfrey)
za ok. 9 mln dolarów. Wywiad
tylko w USA obejrzało 18 mln
widzów, co dało mu drugie
miejsce w rankingu najlepiej
oglądanych produkcji 2021 r.,
tuż za galą wręczenia Oskarów.
Pół minuty czasu reklamowego w przerwie programu
kosztowało ok. 1,5 mln zł
(ponad 325 tys. dolarów). A do
tego dojdą jeszcze przecież
dochody z powtórek.

Gdy na początku 2020 r. książę Harry, szósty w kolejce do brytyjskiego
tronu, ogłosił, że wraz z żoną rezygnuje z funkcji w rodzinie królewskiej, przedstawiano to jako chęć „normalnego życia”. Harry stracił
rangi wojskowe, ale utrzymał tytuły szlacheckie i miejsce w linii sukcesji do tronu. Zamieszkał wraz z Meghan Markle i dwójką ich dzieci (Archim ur. 2019 i Lilibet ur. 2021) w Montecito na przedmieściach Santa
Barbara w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. Od czasu aksamitnego rozwodu z monarchią majątek pary wzrósł czterokrotnie, a decyzja
pary coraz bardziej wygląda na przemyślany krok.

ghan nie mogliby zarabiać w ten
sposób jak obecnie.
Siła wizerunku
Obok wspomnianych kontraktów książęca para pokazała, że ma
gigantyczną siłę reklamową. Meble ogrodowe, które „wystąpiły”
w wywiadzie Meghan i Harry’ego
z Oprah zostały wyprzedane w jeden dzień po emisji programu.
A gdy Meghan wspomniała (czy
aby na pewno przypadkiem?),
że jako nastolatka jadała jogurty
w sklepie Humhrey Yogart (skojarzenie nazwy ze słynnym aktorem z Casablanki Humphreyem
Bogartem, jak najbardziej na
miejscu), to obroty sklepu wzrosły cztery razy. Według badania
magazynu branży reklamowej
„Ad Age” (Czas reklamy) około
jednej trzeciej Amerykanów deklaruje zakup jakiegoś produktu, tylko dlatego, że poleciłby go

fot.:PAP

Bycie celebrytą
z rodziny królewskiej
na dobrowolnym
wygnaniu to bardzo
dochodowe zajęcie.

Harry lub Meghan. Największy
dar przekonywania para ma, co
nie dziwi, wśród młodszych nabywców. Na pewno będą zarabiać również w tym segmencie.
Meghan publicznie potwierdziła, że zainwestowała pieniądze
w markę rozpuszczalnej kawy
latte Clevr Blends. Promuje ją
wspominana już Oprah Winfrey.
Dla szeroko rozumianej rodziny
królewskiej dochody z reklam
to nie nowość, choć królowa
Elżbieta II patrzy na taką formę
zarabiania pieniędzy jako na coś
niegodnego królewskiego rodu.
Była żona księcia Andrzeja (brata Karola, następcy tronu) Sarah
Ferguson, księżna Yorku, reklamowała po rozwodzie diety
Weight Watchers (Strażników
Wagi). Najstarszy wnuk królowej Peter Philips wziął pieniądze za występ w chińskiej
reklamie mleka. Za promocję
innej marki mleka brała pieniądze kuzynka Harrego i Williama
– Kitty Spencer (bratanica ich
zmarłej matki – księżnej Diany).
Pod koniec 2021 r. para ogłosiła
również, że stała się częścią funduszu inwestycyjnego Ethic (ma
aktywa warte 1,3 mld dolarów).
Fundusz ten zajmuje się inwestowaniem w przedsięwzięcia ekologiczne, a także takie, które promują sprawiedliwy rozwój i podział
dóbr, a także sprzyjają brakowi
dyskryminacji. „Uważamy, że nadszedł czas, aby więcej osób zasiadło
przy stole, gdy podejmowane są
decyzje, które mają wpływ na nas
wszystkich. Chcemy, aby przemyślano naturę inwestowania, aby
pomóc rozwiązać globalne problemy, z którymi wszyscy się borykamy” – ogłosiła para książęca. Ich
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Meghan publicznie potwierdziła, że zainwestowała pieniądze w markę
rozpuszczalnej kawy latte
Clevr Blends. Promuje ją
wspominana już Oprah
Winfrey.
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Para umie podtrzymać sobą zainteresowanie
mediów. Jeżeli komuś było mało
skandalizującego wywiadu dla Oprah
Winfrey, to w tym roku książę Harry planuje
publikację swoich wspomnień. „Dobrze
poinformowane źródła” mówią, że wpływają
one niekorzystnie na nerwy „niektórych
członków rodziny królewskiej”.
oficjalny tytuł w tej współpracy
brzmi „partnerzy wpływu”. Inaczej
mówiąc, zajmują się promowaniem samego funduszu.
Para umie podtrzymać sobą zainteresowanie mediów. Jeżeli komuś było mało skandalizującego
wywiadu dla Oprah Winfrey, to
w tym roku książę Harry planuje publikację swoich wspomnień.
„Dobrze poinformowane źródła”
mówią, że wpływają one niekorzystnie na nerwy „niektórych
członków rodziny królewskiej”.
Wspomnienia mają ukazać się

fot.: youtube

fot.: facebook

Była żona księcia Andrzeja
(brata Karola, następcy tronu)
Sarah Ferguson, księżna Yorku,
reklamowała po rozwodzie
diety Weight Watchers (Strażników Wagi).
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Najstarszy wnuk królowej
Peter Philips wziął pieniądze za występ w chińskiej
reklamie mleka.

pod koniec 2022 r. nakładem Penguin Random House. „Napisałem
tę książkę nie jako książę, którym
się urodziłem, ale jako człowiek,
którym się stałem” – podsumował
książę Harry. Bez wątpienia para
doskonale rozumie, czym jest popularność i bycie ikoną mediów
w XXI w. To wartość, którą bardzo łatwo zamienić na pieniądze.
I nie wiążą się z tym takie niedogodności i wymagania, które trzeba było znosić, pracując na rzecz
dworu Elżbiety II. Książę Harry
i jego piękna żona po prostu chcą
korzystać z uroków życia, a to
znacznie prościej robić z dala od
wiekowej królowej, która stara się
jak może chronić prestiż jednego
z ostatnich „poważnych” dworów
królewskich w XXI w.
REKLAMA

Nowa telewizja, nowy format

Zapraszamy do FMC27News na cykl Debat o biznesie
Debata pt. „Biuro na miarę czasów” odbyła się 8.XI.2021 r.
w siedzibie Cushman & Wakefield na 18 piętrze budynku
The Warsaw HUB. Zachęcamy do obejrzenia całej rozmowy
na fmc27news.pl lub na kanale youtube BiznesINFO.TV.
Prowadząca rozmowę Agnieszka Bulus-Trando.

Krzysztof Misiak – Head of
Poland, Cushman & Wakefield
Biuro powinno odzwierciedlać
bardzo zróżnicowane potrzeby
pracowników. Nie powinniśmy
tworzyć biura, które jest w jednej monokulturze, tylko powinno
uwzględniać osoby, które potrzebują więcej ciszy i skupienia,
ale i te które potrzebują być otoczone zespołem.

Oskar Kasiński – CEO,
HR Design Group
Mamy mix 5 pokoleń na rynku
pracy. Każde z nich ma inne potrzeby i oczekiwania. Dlatego też
trend Activity Based Office, czyli
biuro dedykowane do rodzaju
pracy i jej trybu jest absolutną
przyszłością.

Rafał Pisklewicz – Team Leader
Office Poland & Group Leasing
CEE, IMMOFINANZ
Żeby utrzymać najemców lub pozyskać ich większą ilość powinniśmy dać odpowiedź na wszystkie
możliwe potrzeby biurowe naszych najemców.

Konrad Krusiewicz – CEO
pracowni architektonicznej
The Design Group
Activity Based Office trzeba przepuścić przez filtr przewidywania
tego co będzie działo się w przyszłości, ponieważ zakłada on
projektowanie biura w oparciu
o dane historyczne. Łatwo tutaj
wpaść w pułapkę przyzwyczajeń.
Chciałbyś wziąć udział w naszej kolejnej debacie o biznesie lub masz pomysł na własną
debatę, którą dla Ciebie zrealizujemy. Kontakt z FMCStudio:
Agnieszka Bulus-Trando,
tel. 792 272 181, e-mail: a.bulus@
federalmediacompany.com
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WŁADIMIR, ZOSTAŃMY PRZYJACIÓŁMI,
czyli chocholi taniec Macrona

Jędrzej Dzitko

Francuski balet
„Macron obiecuje deeskalację, ale
na Ukrainę wywiera presję w sprawie ustępstw na rzecz agresora” – tak
portal Politico skomentował rezultaty jego ubiegłotygodniowej wizyty z Moskwie. Wyjaśniając kulisy
„dyplomatycznego sukcesu”, zacytował genialną myśl francuskiego
prezydenta, według którego „prawdziwym celem Putina wcale nie jest
podbój Ukrainy, tylko odbudowa relacji z NATO i UE”.
Szczyt idiotyzmu! Większej głupoty
padającej z ust przywódcy europejskiego państwa pretendującego do
przywódczej roli w UE nie można
sobie wyobrazić. Dlatego francuskie media szybko przykryły wpadkę
opisem bohaterstwa Macrona. Prezydent odmówił poddania się rosyjskiemu testowi na COVID-19.
W ten sposób obronił przed kradzieżą najcenniejsze DNA Francji,
a może i świata.

Urzędnik Pałacu Elizejskiego nie dostrzegł zagrożenia w koncentracji
rosyjskiej armii na granicy z Ukrainą oraz rosyjskiej marynarki wojennej
na Morzu Czarnym.
Ba, gdy amerykański
wywiad, a za nim Biały
Dom alarmują, że ryzyko
rosyjskiego ataku na
Ukrainę stale wzrasta,
Macron przekonuje, że
takiego niebezpieczeństwa ze świecą szukać.

No cóż, jaki bohater, takie zwycięstwo, bo Rosja natychmiast zdementowała jakiekolwiek ustępstwa wobec
Ukrainy. – Prezydent Rosji w żadnym razie nie zobowiązał się do niepodejmowania kroków wojskowych.
Tak rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow odniósł się do rzekomych zobowiązań Putina, które ogłosił Macron.
Mówiąc wprost, Moskwa po raz kolejny upokorzyła Paryż. Co zrobił
Macron? Podziękował Putinowi za
kolejny policzek wymierzony Francji i UE, nadal opowiadając banialuki
o dobrej woli Rosji. Na tym kończą
się żarty, a zarazem negocjacyjne sukcesy prezydenta Francji. A szkoda,
ponieważ bilans szkód wyrządzonych przez Macrona jest gigantyczny
i wciąż rośnie.
Latem 2017 r. wkrótce po wyborze na
prezydenta Francji, Emmanuel Macron zaprosił Władimira Putina do
Wersalu. Było to pierwsze ze spotkań,
które zdaniem prezydenta Francji
miało związać Rosję z Europą, osłabiając agresywność Kremla. Nie był

to przypadek, ponieważ już podczas
kampanii wyborczej Macron, mimo
rosyjskiej agresji na Ukrainę, nawoływał do intensyfikacji dialogu i okazania zrozumienia dla obaw Moskwy.
– Błędem byłoby, aby Krym doprowadził do zerwania więzi ze wschodnioeuropejską potęgą, w miejsce
perspektyw trwałego europejsko-rosyjskiego związku – ogłosił Macron
w jednym z kampanijnych wystąpień.
W ramach takiej polityki były wielokrotne wspólne uściski z człowiekiem, na którego rozkaz
wymordowano ponad 15 tys. Ukraińców, a ponad 1,5 mln musiało
uciekać z domów. Dwa lata później
ślepy i głuchy Macron na wspólnej
konferencji z Putinem obwieścił
wielki restart koncepcji Charlesa
de Gaulle’a. Zgodnie z nią, wspólna
Europa rozciąga się od Lizbony do
Władywostoku.
Po co? Macron ujawnił, że jego ambicją jest stworzenie nowej architektury bezpieczeństwa Europy,
innej niż dotychczasowy ład, którego filarem jest NATO, a więc
Stany Zjednoczone. Finałem samozwańczej polityki Pałacu Elizejskiego, prowadzonej rzekomo
w imieniu i dla dobra Unii Europejskiej, była zeszłoroczna próba organizacji szczytu Unia-Rosja.
Paryż i Berlin za plecami innych stolic rzekomo Zjednoczonej Europy
zaprosiły Putina, aby omówić warunki transakcji „biznes jak zwykle”.
Miał być to początek legalizacji okupacji Krymu, włączenia Ukrainy do
imperium Putina i zniesienia sankcji za złamanie prawa międzynarodowego, jakim jest każdy zbrojny

Francuskie media szybko przykryły wpadkę opisem bohaterstwa
Macrona. Prezydent odmówił poddania się rosyjskiemu testowi na
COVID-19. W ten sposób obronił przed kradzieżą najcenniejsze DNA
Francji, a może i świata.

napad na suwerenne państwo. Wówczas Macron był tak stanowczy, że na
spotkaniu z własnymi ambasadorami
zapowiedział: – Nie ścierpię żadnych
prób storpedowania mojego planu.
Okazał się prorokiem. Parafrazując
tytuł sztuki Ryszarda Latki na „Emanuel, Emanuel, sprawa się rypła”,
z powodu zdecydowanego oporu
zdecydowanej większości państw
Unii do zdrady Ukrainy nie doszło.
Zgodne obrzydzenie negocjacjami
z godnym następcą Stalina pogrzebało ambicje francuskiego prezydenta, który pozazdrościł Putinowi
roli światowego demiurga.
Pomimo upokorzenia, a może właśnie z tego powodu, Francja (wraz
z Niemcami) stała się największym
hamulcem stanowczej odpowiedzi

UE i NATO na eskalującą agresję
Moskwy. W werbalnej ekwilibrystyce Macron robi wszystko, aby nie
nazwać Rosji agresorem. Tym samym
prezydent Francji wyprzedził wszystkich „pożytecznych idiotów Putina”,
stając godnie na czele rankingu.
Moskwa po raz kolejny upokorzyła Paryż. Co zrobił Macron?
Podziękował Putinowi za
kolejny policzek wymierzony
Francji i UE, nadal opowiadając
banialuki o dobrej woli Rosji. Na
tym kończą się żarty, a zarazem
negocjacyjne sukcesy prezydenta Francji. A szkoda, ponieważ
bilans szkód wyrządzonych
przez Macrona jest gigantyczny
i wciąż rośnie.

fot.:PAP

Chocholi taniec Emmanuela Macrona wokół
Putina, coraz mocniej przypomina niesławną
politykę impeachmentu, która czyni z Paryża
wspólnika rosyjskiej agresji. Tylko tak można nazwać zmuszanie Ukrainy do kapitulacji
i politykę rozbijania NATO od środka. Problem
w tym, że prezydent Francji jest gotów obiecać wszystkim wszystko, po to aby pozostać
w Pałacu Elizejskim na drugą kadencję.
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„Macron obiecuje deeskalację, ale na Ukrainę wywiera presję
w sprawie ustępstw na rzecz agresora” – tak portal Politico skomentował rezultaty jego ubiegłotygodniowej wizyty z Moskwie.
Wyjaśniając kulisy „dyplomatycznego sukcesu”, zacytował genialną myśl francuskiego prezydenta, według którego „prawdziwym celem Putina wcale nie jest podbój Ukrainy, tylko odbudowa relacji z NATO i UE”.

Już wcześniej prezydent V republiki
ogłosił „śmierć mózgu NATO”, podważając znaczenie sojuszu, a więc
amerykańskiego parasola militarnego dla bezpieczeństwa europejskiego. Przecież takiej roli podejmie
się z radością „przyjaciel Władimir”.
Następnie szef francuskiej dyplomacji Bruno Le Maire stwierdził,
że Europa nie powinna iść śladem
Ameryki w sankcjach przeciwko gazociągowi Nord Stream-2. Po czym
zmienił zdanie, ale tylko dlatego, że
Niemcy nie chciały pójść na ustępstwa w kwestii reformy strefy euro,
której beneficjentem byłaby Francja.
Obecnie Paryż krzyczy w głos: Nie
dopuścimy do pogwałcenia ukraińskiej suwerenności! Jednak wysoki
urzędnik Pałacu Elizejskiego nie dostrzegł zagrożenia w koncentracji

rosyjskiej armii na granicy z Ukrainą oraz rosyjskiej marynarki wojennej na Morzu Czarnym. Ba, gdy
amerykański wywiad, a za nim Biały
Dom alarmują, że ryzyko rosyjskiego
ataku na Ukrainę stale wzrasta, Macron przekonuje, że takiego niebezpieczeństwa ze świecą szukać.
Nożem wbitym w ukraińskie plecy
jest wywieranie presji, aby Kijów
zgodził się na realizację porozumień
mińskich. Dla przypomnienia, po
ukraińskich klęskach militarnych,
Francja i Niemcy zmusiły Kijów do
podpisania kapitulacyjnego układu
z Rosją. Jego realizacja daje Moskwie
daleko posunięte prawo ingerencji w wewnętrzne sprawy Ukrainy.
Obecnie Macron zmusza Kijów do
samobójczego kroku, oznaczającego rosyjskie zwycięstwo bez jed-

– Prezydent Rosji w żadnym
razie nie zobowiązał się do
niepodejmowania kroków wojskowych. Tak rzecznik Kremla
Dmitrij Pieskow odniósł się do
rzekomych zobowiązań Putina,
które ogłosił Macron.

nego wystrzału. Świństwo polega na
tym, że prezydent Francji pod pozorem obrony Ukrainy, staje się wspólnikiem Putina.
Bilans Macrona
Prezydent Francji liczy na aureolę
zbawcy pokoju w Europie. Tyle że naprawdę sprzedaje Ukrainę Rosji. Dlaczego kupczy cudzą niepodległością?
Wybory, które zadecydują o drugiej
kadencji Macrona już w kwietniu,
tymczasem droga do reelekcji staje
się coraz bardziej wyboista.
Obecny prezydent doszedł do władzy z programem reform, które miały
zrewolucjonizować gospodarkę, społeczeństwo, przywracając Francji
mocarstwową chwałę. Tymczasem
z głośnych zapowiedzi kompletnie
nic nie wyszło. Najpierw Francuzi

Izrael ofiarą rosyjskiej agresji na Ukrainę?
Gospodarka Izraela, począwszy od dostaw
zbóż, przez sektor budowlany, po przemysł
zaawansowanych technologii ucierpi, jeśli
Rosja zaatakuje Ukrainę, ocenia dziennik „The
Jerusalem Post”.
– W przypadku dalszej eskalacji napięcia Izrael znajdzie się w krzyżowym ogniu. Taką ocenę przedstawił
izraelski minister spraw zagranicznych Yair Lapid po rozmowie
z ukraińską wiceszefową resortu
SZ Eminą Dżaparową. Jerozolima
obawia się, że jeśli Rosja dokona inwazji, blokadzie ulegnie ukraiński
eksport do Izraela.
Według gazety, Ukraina dostarcza Izraelowi połowę pszenicy. Ponadto Izrael importuje z Ukrainy

ogromne ilości metali niezbędnych
w przemyśle budowlanym oraz inwestycjach infrastrukturalnych.
Ukraińskie firmy są podwykonawcami izraelskiego sektora zaawansowanych technologii. Przerwanie
kooperacji byłoby ciosem dla biznesu, który jest motorem napędowym całej gospodarki Izraela.
„The Jerusalem Post” podkreśla, że
problemy nie ograniczają się jedynie do gospodarki. Równie ważny
w przypadku wybuchu wojny jest

los ukraińskiej diaspory szacowanej
na 150 tys. osób. Premier Naftali
Bennett i minister spraw zagranicznych Yair Lapid zwrócili się
już do Żydów posiadających izraelskie obywatelstwo o natychmiastowe opuszczenie Ukrainy.
Wysokiej rangi przedstawiciel władz
oświadczył, że Jerozolima przyjmie
wszystkich ukraińskich Żydów bez
względu kwestie prawne: – Izrael
powstał jako bezpieczne schronienie dla społeczności żydowskiej
z całego świata – podkreślił w rozmowie z gazetą.
– Jeśli dojdzie do wojny, podejmiemy zupełnie inne działania
ponieważ wiemy, jak wiele osób będzie zainteresowanych ewakuacją –
dodał urzędnik.
Natomiast MSZ Ukrainy, wskazując, na obecność silnej społeczności
żydowskiej, poprosił Izrael o zademonstrowanie sprzeciwu wobec rosyjskiej eskalacji, udział Jerozolimy
w sankcjach gospodarczych oraz
pomoc wojskową.
Według „The Jerusalem Post”,
Izrael będzie się jednak starał
o delikatną równowagę, zachowując dobre stosunki zarówno z Rosją, jak i z Ukrainą.
źródło: FMC27NEWS
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zbuntowali się ruchem „żółtych kamizelek”, przeciwko reformie podatkowej i emerytalnej, co zakończyło
temat źródeł finansowania epokowych zmian. Następnie pandemia
ujawniła strukturalny kryzys francuskiej gospodarki i rynku pracy,
a także społeczną niechęć do jakichkolwiek zmian i wyrzeczeń.
Klęskę poniósł multikulturalny program Macrona, doprowadzając do
otwartego buntu policji i armii.
Struktury siłowe zarzucają prezydentowi, że pobłażanie dla obcych
kulturowo mniejszości postawiło republikę na skraju wojny domowej,
zwłaszcza z islamistami. Wreszcie
prezydent zraził do siebie Francuzów
przymusem szczepionkowym.
Nikt już nie wierzy Macronowi, gdy
na dwa miesiące przed wyborami
rzuca hasło 4 rewolucji przemysłowej, na czele z cyfryzacją gospodarki,
opartej na biotechnologiach i sztucznej inteligencji. Francuzów nie porywa program zielonej energetyki,
a więc zerowej emisji Co2, osiągnięty
dzięki budowie 14 jądrowych bloków
energetycznych.
Nie wierzą w efektywność francuskich koncernów zbrojeniowych,
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energetycznych, samochodowych
i lotniczych. Biurokratyczne molochy
są niezdolne do globalnej konkurencji z powodu fatalnego zarządzania.
Podobne rezultaty przyniosła mocarstwowa polityka zagraniczna Pałacu
Elizejskiego. Rosja wypiera Francję
z afrykańskiej strefy wpływów. Londyn toczy z sąsiadem wojnę o łowiska i nielegalnych imigrantów
forsujących Kanał La Manche. Australia anulowała kontrakt na francuskie okręty podwodne warty 80 mld
euro, wybierając lepszą ofertę amerykańską. Waszyngton preferuje dobre
relacje z Berlinem, a Europa Środkowa spoglądając na rosyjski taniec
Macrona, w ogóle nie postrzega Francji jako wiarygodnego partnera.
Jeśli sukcesy gospodarcze, polityczne
i międzynarodowe prezydenta są
równe zeru, trudno się dziwić malejącym szansom reelekcji. Czy według Emmanuela Macrona ścieżką
poprawy notowań jest układ z przyjacielem Władimirem? Jeśli tak, dziś
ceną drugiej kadencji w Pałacu Elizejskim może się okazać utrata niepodległości przez Ukrainę. A jutro? Kto
zagwarantuje, że Macron nie sprzeda
Moskwie Polski i Państw Bałtyckich?

Urzędnik Pałacu Elizejskiego nie dostrzegł zagrożenia w koncentracji rosyjskiej armii na granicy
z Ukrainą oraz rosyjskiej marynarki wojennej na
Morzu Czarnym. Ba, gdy amerykański wywiad, a za
nim Biały Dom, alarmują, że ryzyko rosyjskiego ataku na Ukrainę stale wzrasta, Macron przekonuje,
że takiego niebezpieczeństwa ze świecą szukać.

SPD wymazuje Polskę
z mapy Europy
Niemieckie media komentując
wizytę Olafa Scholza w Moskwie,
zwracają uwagę na ugodowe stanowisko SPD wobec Rosji, które
przysłania obawy bezpieczeństwa państw Europy Środkowej
i Wschodniej.
Dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung” ocenia: – W Niemczech Rosja często określana jest
mianem sąsiada, zwłaszcza przez
polityków SPD. Jest to błędne
z geograficznego punktu widzenia, a przede wszystkim pomija interesy bezpieczeństwa wszystkich
krajów leżących pomiędzy Niemcami i Rosją.
FAZ ocenia, że niemiecka odmowa
dostaw broni dla Ukrainy i zakończenia gazowej współpracy z Rosją
postawiła pod znakiem zapytania
wiarygodność Berlina. Kijów, ale
także stolice sojuszników z UE
i NATO pytają, po czyjej stronie
stoją Niemcy: – Czy po stronie zachodniej demokracji, czy po stronie autorytarnej Rosji, która jest
agresorem w obecnym konflikcie?
Z kolei rozgłośnia Deutsche Welle
zwraca uwagę na sympatie prorosyjskie niemieckiej lewicy: – Czo-

łowi politycy z własnej partii
Scholza (SPD) najwyraźniej uważają, że Putinowi trzeba coś zaproponować, żeby jak mówią,
mógł zachować twarz i ogłosić
zwycięstwo w przeciąganiu liny
z Zachodem.
W tym kontekście DW cytuje
słowa przewodniczącego frakcji
SPD w Bundestagu. Rolf Mützenich, podobnie jak postkomuniści,
uważa rozszerzenie NATO o państwa b. ZSRS za błąd, wskazując
na odpowiedzialność USA.
Odpowiadając na pytanie korespondenta telewizji ZDF, wpływowy polityk SPD powiedział:
– Formalnie NATO nie może dać
Rosji gwarancji, że Ukraina nie zostanie członkiem sojuszu. Jednak
NATO może zadać sobie pytanie,
czy przyjęcie Ukrainy wzmocni
bezpieczeństwo międzynarodowe?
Natomiast dziennik „Sueddeutsche Zeitung” otwarcie sugeruje
zawarcie kompromisu z agresorem: – Dziś członkostwo Ukrainy
w NATO jest nierealne. Zełenski
mógłby zatem ogłosić: w tej chwili
nasz akces nie wchodzi w rachubę.
źródło: FMC27NEWS
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W 2021 r. inflacja przybierała na sile na tyle szybko, że Polacy zaczęli odczuwać jej wpływ na realną siłę nabywczą swoich oszczędności i wynagrodzeń. Z kolei wzrost realnych stóp procentowych, które mają tę inflację
łagodzić, przełożył się na wzrost rat złotowych kredytów hipotecznych. Rząd
korzysta na inflacji poprzez nominalnie wyższe wpływy do budżetu, jednak
nadwyżkę tę „zjedzą” wprowadzone tarcze antyinflacyjne. Osłabią one wzrost
cen w najbliższych miesiącach, jednak po ich zakończeniu inflacja może pozostać na poziomie wyższym, niż byłaby ostatecznie bez tarcz.

GIGerzy to osoby, które pracują nad różnymi projektami
dla różnych pracodawców,
najczęściej z domu lub innego miejsca spoza biura.
W 2025 r. będą oni stanowić 15 proc. pracowników
w skali całego globu, a w UE
co piąty pracownik będzie
GIGerem – stwierdza raport
EY & GIGLIKE „GIG on. Nowy
Ład na rynku pracy”.

Boom na fotowoltaikę od kilku lat trwa w całej Europie. Szacuje
się, że w Polsce do 2025 r. będzie zainstalowanych ponad 420 tys. ton paneli. Z uwagi na to, że ich średnia żywotność wynosi 20-30 lat, już wkrótce
pierwsze zainstalowane systemy fotowoltaiczne stracą swoją użyteczność.
W najbliższych latach do utylizacji może trafić ponad 100 tys. ton zużytych paneli. Na razie w Polsce nie ma wyspecjalizowanych zakładów, które
zajmują się recyklingiem takich instalacji i pozyskiwaniem z nich cennych
surowców. Polska spółka prowadzi jednak prace nad technologią, która
umożliwi odzyskanie nawet 100 proc. z nich.

PODATNIK NIE MOŻE ODPOWIADAĆ
ZA GRZECHY INNYCH
Skarbówka nie chce oddać firmie pieniędzy,
bo ma zastrzeżenia do jej kontrahentów. Sąd
stwierdził, że urzędnicy się mylą.

Mateusz Milan

Przedsiębiorca zawnioskował do fiskusa o przelanie
środków z rachunku VAT na
konto rozliczeniowe. Urzędnicy odmówili, wskazując, że
istnieje uzasadniona obawa, że
podatnik nie zapłaci podatku.
Dlaczego? Bo mieli zastrzeżenia
do jego kontrahentów. Sąd administracyjny pouczył fiskusa,
że nie można tak postępować.
Podatnicy nie mogą odpowiadać
za grzechy innych – to konkluzja
z orzeczenia z 16 grudnia 2021 r.
WSA w Łodzi (sygn. akt I SA/
Łd 771/21), którego uzasadnienie
zostało niedawno opublikowane.
Idea rachunku VAT
Idea tzw. rachunku VAT wiąże
się z mechanizmem podzielnej

płatności (MPP, z ang. split payment), wprowadzonym do ustawy o VAT kilka lat temu w celu
uszczelnienia systemu podatkowego. Mechanizm ten polega na
zapłacie kontrahentowi kwoty
netto na jego rachunek rozliczeniowy, natomiast podatek VAT
wędruje na specjalne konto techniczne. Dysponowanie środkami
na tym ostatnim rachunku jest
ograniczone i ewentualne uwolnienie pieniędzy z konta VAT zależy od decyzji fiskusa.
Początkowo stosowanie MPP
było dobrowolne, natomiast od
listopada 2019 r. stało się obowiązkowe w odniesieniu od
„wrażliwych” towarów i usług
wymienionych w załączniku
nr 15 do ustawy o podatku VAT.
Chodzi zasadniczo o elektronikę, samochody (oraz części
samochodowe), pręty, węgiel
(brunatny i kamienny), usługi
remontowo-budowlane (w tym
podwykonawstwo). Firmy, które
handlują tymi towarami (usługami), są obowiązane do wystawienia faktury zawierającej informację o obowiązkowym split
payment o ile wartość transakcji przekracza kwotę 15 tys. zł

Teoretycznie dysponentem środków
zgromadzonych na rachunku VAT jest podatnik.
Jednak swoboda w dysponowaniu tym kontem
jest ograniczona wolą fiskusa. Przedsiębiorca
musi bowiem zawnioskować do skarbówki
o przelanie pieniędzy z rachunku VAT na zwykłe
konto rozliczeniowe.

brutto. Istotna jest tutaj nie tyle
kwota zawarta na fakturze, ile
łączna wartość należności. Przykładowo, jeżeli jedna usługa budowlana została wyceniona na
30 tys. zł, natomiast firmy umówiły się na trzy faktury po 10
tys. zł, to każda z tych faktur
powinna zostać wystawiona
w ramach MPP. Nabywca towarów (usługi), który otrzymał
taką fakturę, jest obowiązany do
podzielenia przelewu na kwotę
netto oraz VAT. Co istotne, rachunków VAT nie trzeba samemu zakładać, ponieważ są one
automatycznie „przypisywane”
do kont rozliczeniowych.
Kary za brak MPP
Nabywca, który pomimo otrzymania faktury informującej
o obowiązku zastosowania podzielnej płatności, nie wykona
prawidłowego przelewu, naraża
się na odpowiedzialność karno-skarbową w postaci grzywny
do wysokości 720 stawek dzien-

nych (art. 57c kodeksu karnego
skarbowego). Ponadto ustawa
o VAT przewiduje dodatkowe
(sanacyjne) zobowiązanie w wysokości 30 proc. podatku wykazanego na fakturze, za którą
płatność nie została podzielona
na kwoty netto oraz VAT. Co
jednak istotne, sankcja ta obejmuje wyłącznie osoby prawne
(np. spółki prawa handlowego),
ponieważ nałożenie jej na osobę
fizyczną skutkowałoby podwójnym ukaraniem tego samego podatnika (z kodeksu karno skarbowego oraz z ustawy o VAT).
W wypadku spółek karą grzywny może zostać ukarana osoba
ustawowo lub statutowo ją reprezentująca (np. prezes zarządu) lub osoba odpowiedzialna
za sprawy finansowe (np. dyrektor działu księgowego).
60 dnia na uwolnienie środków
Teoretycznie dysponentem środków zgromadzonych na rachunku VAT jest podatnik. Jednak

Idea tzw. rachunku VAT
wiąże się z mechanizmem podzielnej płatności (MPP, z ang. split
payment), wprowadzonym do ustawy o VAT
kilka lat temu w celu
uszczelnienia systemu
podatkowego.

swoboda w dysponowaniu tym
kontem jest ograniczona wolą
fiskusa. Przedsiębiorca musi
bowiem zawnioskować do skarbówki o przelanie pieniędzy z rachunku VAT na zwykłe konto
rozliczeniowe. Urzędnicy mają
aż 60 dni na wydanie postanowienia o uwolnieniu środków.
Najczęściej rozstrzygnięcia zapadają tuż przed upływem tego terminu, na czym cierpi płynność finansowa firm. Skarbówka może
również odmówić podatnikowi
przelania środków z rachunku
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– Ustawa antylichwiarska w obecnym kształcie
zakłada, że firma pożyczkowa będzie ponosić
koszty nadzoru na poziomie średniej wielkości
banku – mówi Agnieszka Wachnicka, prezes
Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego.
Jak podkreśla, przewidziana w nowej
regulacji radykalna obniżka
limitów odsetek i kosztów
pozaodsetkowych, w połączeniu
z dodatkowymi kosztami, którymi
zostanie obciążony sektor
pożyczkowy, spowodują, że
taka działalność stanie się
nieopłacalna.

W ciągu
ostatniego roku
dynamicznie wzrosło
zainteresowanie polskich
inwestorów funduszami
typu ETF – wynika
z Ogólnopolskiego
Badania Inwestorów
2021 przeprowadzanego
cyklicznie przez
Stowarzyszenie Inwestorów
Indywidualnych. Jednostki
tego typu funduszy ma
w portfelu 33,7 proc.
inwestujących, o prawie
14 proc. więcej niż w
poprzedniej edycji badania.
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Około 2 mld
ludzi na świecie nie ma
dostępu do wody pitnej,
a około 6 tys. dzieci
dziennie umiera z powodu
chorób związanych
ze spożywaniem
niedostatecznie
oczyszczonej wody
– wynika z danych WHO
i UNICEF. Niedobory
będą odnotowywane
nie tylko w Afryce, lecz
również w Europie, w tym
w Polsce.
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Wg niemal 40 proc. Polaków mniejszy ruch
turystyczny jest najczęściej wskazywaną
pozytywną zmianą dotycząca podróżowania
w pandemii – wynika
z badań przeprowadzonych przez ARC
Rynek i Opinia na zlecenie Kiwi.com

FELIETON
Podatnicy nie mogą odpowiadać
za grzechy innych – to konkluzja
z orzeczenia z 16 grudnia 2021 r. WSA
w Łodzi (sygn. akt I SA/Łd 771/21),
którego uzasadnienie zostało niedawno
opublikowane.

VAT. W tym wypadku rozstrzygnięcie zapada w formie
decyzji, od której można się
odwołać do organu drugiej
instancji (czyli właściwego
dyrektora izby administracji
skarbowej).
Fiskus nie odda 20 tys. zł…
Z taką odmową spotkała
się w ubiegłym roku pewna
firma. Chodziło o 20 tys. zł.
Skarbówka twierdziła, że nie
może oddać podatnikowi jego
pieniędzy, ponieważ istnieje
uzasadniona obawa wystąpienia zaległości w podatku
VAT oraz PIT wraz z odsetkami, która przewyższy kwotę 20 tys. zł. Urząd skarbowy
powołał się zatem na jedną
z ustawowych przesłanek
do odmowy (art. 108b ust. 5
pkt. 2 lit. b ustawy o VAT).
Eksperci podatkowi od dawno podkreślają, że przesłanka ta jest niejednoznaczna,
a przez to pozostawia zbyt
dużo swobody fiskusowi
w ocenie zachowania podatnika. Chodzi o nieprecyzyjne
określenie „uzasadnionej obawy”, które nie zostało przez
ustawodawcę w żaden sposób
zdefiniowane.
Jakimi zatem obawami kierował się fiskus? Otóż urzędnikom nie spodobał się jeden
z kontrahentów przedsiębiorcy, który – w ocenie fiskusa
– mógł wystawiać nierzetelnie
faktury. Skarbówka nie miała
jednak żadnych dowodów na
poparcie swojej tezy.
… ale sąd twierdzi,
że musi to zrobić
Przedsiębiorca odwołał się
do organu wyższego stop-

nia, ten jednak podtrzymał
rozstrzygnięcie
pierwszej
instancji. Wobec tego podatnik zaskarżył decyzję fiskusa
do WSA w Łodzi, zarzucając
urzędnikom błędną wykładnię przepisów oraz naruszenie zasady prawdy obiektywnej oraz oficjalności
postępowania podatkowego.
W wyroku z 16 grudnia
2021 r. sąd administracyjny
przyznał rację przedsiębiorcy, zgadzając się w tym, że
fiskus nie może pod byle pretekstem blokować środków
zgromadzonych na rachunku
VAT. Sędziowie – podobnie
jak podatnik – nie zgodzili się z urzędnikami, jakoby
„wątpliwości” co do kontrahenta były wystarczającą
przesłanką do odmowy wydania pozytywnego rozstrzygnięcia. Sąd uznał ponadto,
że fiskus w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy nie uzasadnił, iż mogą
powstać zaległości podatkowe. „Obawę taką mogą uzasadniać takie okoliczności,
jak poważna, uzasadniona
konkretnymi okolicznościami sprawy sytuacja ekonomiczna podatnika, sytuacja,
gdy podatnik wyzbywa się
majątku, porównanie wysokości zobowiązania podatkowego z dochodami podatnika, fakt, że dotychczasowe
zobowiązania były nieterminowo opłacane przez podatnika” – argumentował
WSA, dodając przy tym, że
nie chodzi tutaj o sytuację
jednego z kontrahentów,
lecz przedsiębiorcy, który
zawnioskował o uwolnienie
środków.

CZY LUDZIE WYWODZĄCY SIĘ
Z „RENOMOWANYCH FIRM
DORADCZYCH” WYSADZILI
W POWIETRZE „POLSKI ŁAD”?
Padł raz na zawsze pielęgnowany w opiniotwórczych mediach mit, że „ludzie z rynku” znają się na podatkach. To na
razie jedyny sukces „Polskiego Ładu”.
Katastrofa wizerunkowa zmian podatkowych,
które hucznie nazwano Polskim
Ładem, może drogo kosztować
rządzących. Nawet bardzo
drogo – przegrane wybory
i przejście – już na zawsze – do
gnijącej opozycji. Dla masowego wyborcy – bo on tu decyduje – polityczne afery typu „Lex
TVN” czy podsłuch Pegazusem,
nie mają i nie będą mieć znaczenia: są to „problemy Warszawki”, które są nieczytelne
lub nawet śmieszne (zawracanie głowy). Warto zacytować
jeden z komentarzy na ten
temat oddający w pełni rzeczywistą wagę problemu Pegazusa:
„po co podsłuchiwać opozycję,
skoro ona prawdopodobnie
również prywatnie nie ma nic
do powiedzenia?”. Komisja
śledcza badająca tę aferę będzie
pasjonować tylko podsłuchiwanych – bo oni boją się już dziś,
że ktoś upubliczni ich kompromitujące „prywatne rozmowy”,
czyli prawdziwe poglądy. To
rzeczywiście może być blamaż,
bo nie mamy raczej złudzeń
co do rzeczywistych intencji
istotnej części naszej „klasy
politycznej”, zwłaszcza tej liberalno-prawicowej.
Natomiast klęska „Polskiego
Ładu” ma czytelną i nieusuwalną już przyczynę: obiecaliście
„zwykłym ludziom obniżkę
podatków”, a podwyższyliście
obciążenie i biedny dostał
mniej „na rękę”. Czyli nie dotrzymaliście obietnicy, oszuku-

Witold Modzelewski
profesor Uniwersytetu
Warszawskiego, Instytut
Studiów Podatkowych

jecie albo jesteście kompletnymi partaczami.
W dodatku ktoś, kto wypowiada się na ten temat w imieniu
władzy i jest przedstawiany
jako minister finansów rządu
polskiego (zdymisjonowany
już), bardzo źle mówi po polsku
i budzi wręcz agresję, a jego
niemrawe próby odwrócenia
katastrofy są niewiarygodne.
Faktem jest, że najważniejsza
część elektoratu, czyli ludzie zatrudnieni na dwóch półetatach,
dostali w styczniu 2022 r. na
ową rękę mniej niż otrzymali
poprzednio, czyli ich oszukano,
a jeśli przyczyną owej wpadki
byli partacze lub dywersanci, to
trzeba było im patrzeć na ręce.
Kimże są owi „partacze” lub
„dywersanci”? Mimo usilnych
prób ukrycia tego faktu już
dobrze wiadomo, że są to tzw.
ludzie z rynku, czyli oddelegowani czasowo do administracji

„rządów PiS” pracownicy firm
zajmujących się unikaniem
opodatkowania i w dodatku
z tej części, która sama siebie
nazywa bardzo skromnie jakąś
„czwórką” (co to jest?). Nie
dotyczy to tylko dyrektora
departamentu podatku dochodowego, który formalnie odpowiada za projekt uchwalonych
przez sejm – poprawianych
obecnie – zmian legislacyjnych,
lecz również szefa Polskiego
Instytutu Ekonomicznego
(jednostki rządowej), który wymyśla te zmiany: ponoć ów szef
też uczył się podatków w owej
„czwórce”. Jeśli to prawda, to
już dobrze wiemy, czego się
nauczył, albo są częścią „antyPiSu”, bo tzw. międzynarodowy
biznes podatkowy był od dawna związany i tworzył się podczas rządów liberałów i lewicy
(również liberalnej).
Kiedyś ludzie „Dobrej Zmiany”
obiecywali, że nie będą bratać
się z tym biznesem, bo jemu
dużo bliżej do „Gazety Wyborczej”. Stało się niestety inaczej.
Ciekawe, dlaczego? Przecież
nikt nie namówi małych
i średnich przedsiębiorców do
rzetelności w rozliczeniach
podatkowych, gdy władza ma
„wyśmienite relacje” ze specjalistami od ucieczki od opodatkowania.
Padł raz na zawsze pielęgnowany w opiniotwórczych mediach
mit, że „ludzie z rynku” znają
się na podatkach. To na razie
jedyny sukces „Polskiego Ładu”.
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Rynek pracy
wesprze popyt
Bartłomiej
Sosna,
ekspert rynku
budowlanego,
Spectis

Miniony rok na rynku nieruchomości mieszkaniowych uznać należy
za bardzo udany. Jak wynika ze wstępnych danych, sprzedaż mieszkań na
rynku deweloperskim odnotowała wzrost
o ok. 30 proc. w stosunku do 2020 r. Na
tak dobry wynik kluczowy wpływ miał
wysoki poziom sprzedaży w pierwszym
półroczu, kiedy to miała miejsce realizacja popytu odłożonego w czasie z uwagi
na zimową falę pandemii.

POLSKI ŁAD SZANSĄ
DLA ZABYTKÓW?
Jeśli wszystko pójdzie po myśli rządu, to najbliższe lata mogą okazać
się zbawienne dla polskich zabytków.
Ma zostać nie tylko odbudowany Pałac
Saski w Warszawie. Jednak dzięki zapisom Polskiego Ładu prawdziwe miliony złotych mogą trafić na renowację
polskich zabytków. I co najciekawsze,
mogą to być pieniądze czysto prywatne.
Wszystko to dzięki uldze złośliwie nazwanej Pałacyk Plus. Przesądza ona
o tym, że można odliczyć sobie od po-

datku wydatek poniesiony na nabycie
pałacyku czy też innego zabytku. Chociaż tutaj jest limit do 500 tys. złotych
rocznie. Można także odjąć 50 proc.
wydatków poniesionych na usługi budowlane, renowację czy konserwację.
I nie ma tutaj żadnych limitów. Musi
być spełniony tylko jeden warunek: budynek musi znajdować się w rejestrze
zabytków.
– Będziemy odbudowywać zabytki,
zamki, pałace – mówił Jarosław Ka-

czyński podczas prezentacji Polskiego
Ładu w maju 2021 r. Wtedy wydawało
się, że ma na myśli jedynie Pałac Saski.
Jednak, jak podaje portal Business Insider, w agencji zajmującej się historycznymi nieruchomościami pod koniec
stycznia 2022 r. było aż 30 proc. więcej
zapytań niż zwykle.
Wiele wskazuje na to, że PiS znalazł złoty środek na odnowienie czy też
niejednokrotnie uratowanie polskich
zabytków.

Ostatni kwartał roku wskazywał już jednak na wyraźne wyhamowanie tempa
sprzedaży mieszkań – kilkunastu czołowych deweloperów notowanych na
GPW lub na rynku Catalyst odnotowało
8 proc. spadek liczby zakontraktowanych
mieszkań. Poza słabnącym popytem częściowo jest to efekt braku atrakcyjnych
gruntów pod nowe inwestycje oraz wynikających z tego trudności deweloperów z uzupełnieniem oferty po bardzo
mocnym sprzedażowo I półroczu 2021 r.
Warto przypomnieć, że w II półroczu
2021 r. liczba mieszkań pozostających
w ofercie deweloperów była najniższa
od ponad dekady.
Oczekujemy, że problemy sprzedażowe deweloperów notowane pod koniec 2021 r. znajdą swoją kontynuację
w 2022 r., kiedy to dynamika sprzedaży
mieszkań deweloperskich będzie ujemna.
Nie powinny być to jednak spadki bardzo
dotkliwe, a sama sprzedaż wciąż utrzyma
stosunkowo wysoki poziom.
W 2022 r. na rynek mieszkaniowy negatywnie oddziaływać będzie trwająca seria
podwyżek stóp procentowych, która znacząco schłodzi popyt na kredyty mieszkaniowe. Po bardzo udanym 2021 r. na
rynku kredytów hipotecznych (25 proc.
wzrost r/r liczby udzielonych kredytów
oraz 40 proc. wzrost ich wartości), rok
2022 przynieść może ok. 20 proc. spadek
liczby udzielonych kredytów. Z drugiej
strony, utrzymujący się wysoki poziom
inflacji, przy wciąż mało atrakcyjnym
oprocentowaniu lokat, skłaniać może
kolejnych Polaków do zainwestowania
oszczędności w mieszkania pod wynajem.
W 2022 r. popyt na mieszkania wspierać
będzie natomiast korzystna sytuacja na
rynku pracy. Na koniec 2021 r. stopa bezrobocia rejestrowanego ustabilizowała się
na bezpiecznym poziomie 5,4 proc. Prognozy średnioterminowe zakładają dalszą
redukcją stopy bezrobocia, do poziomu
około 5 proc. na koniec 2022 r.

18 – 24 LUTEGO 2022 R.

NIERUCHOMOŚCI

GAZETA FINANSOWA

39

Jerozolimskie Business Park

Stokvis Tapes wybrał 7R

Apollo Rida rozszerza współpracę z firmą
Savills, powierzając jej rolę wyłącznego doradcy
ds. wynajmu kompleksu biurowego Jerozolimskie Business Park w Warszawie.

Stokvis Tapes Polska, firma oferująca innowacyjne rozwiązania w dziedzinie materiałów
klejących, izolujących, łączących i zabezpieczających, wprowadzi się do powstającego
kompleksu 7R City Park Gdańsk South II
w sierpniu 2022 r.

Jerozolimskie Business
Park to kompleks biurowy składający się z czterech budynków,
położonych przy jednej z najważniejszych arterii komunikacyjny
w Warszawie, Alejach Jerozolimskich 146. W bezpośrednim
sąsiedztwie nieruchomości znajdują się dwa popularne centra
handlowe. Budynek cechują dobrze doświetlone powierzchnie,
które łatwo zaaranżować, zarówno w układzie gabinetowym, jak
i modelu open space.
Savills zapewni właścicielowi
wsparcie w zakresie komercjalizacji powierzchni biurowych
w Jerozolimskie Business Park.

Jest to już drugi park biznesowy, który fundusz Apollo Rida
zdecydował się powierzyć firmie. Pod koniec ubiegłego roku
Savills wybrany został na wy-

łącznego doradcę ds. wynajmu
powierzchni biurowych w Equal
Business Park w Krakowie.
Jerozolimskie Business Park oferuje ok. 16 000 m2 powierzchni
biurowej do wynajęcia. Wokół
budynków znajduje się bardzo
estetycznie zaaranżowana zielona
strefa relaksu, pełna drzew i krzewów. Kompleks dysponuje przestronnym parkingiem naziemnym

oraz podziemnym. W budynkach
wprowadzono także liczne udogodnienia dla rowerzystów: zamontowano szafki, prysznice oraz
wydzielono nowe miejsca postojowe. Do dyspozycji najemców są
również niewielkie biura serwisowane, salki konferencyjne, nowoczesna kantyna oraz reprezentacyjne lobby recepcyjne ze strefą
wypoczynkową, ogólnodostępnym
wi-fi i biblioteczką.

W związku z ekspansją swojej działalności najemca
zajmie ok. 11 500 m2 powierzchni magazynowej i produkcyjnej
w nowej lokalizacji.
Stokvis Tapes działa jako producent i konwerter zaawansowanych rozwiązań opartych
o klejące taśmy jedno- i dwustronnie, pianki EPDM, PE,
PUR, włókniny, silikony
i wiele innych. Współpracuje
ściśle z branżą motoryzacyjną, medyczną, elektroniczną,
budowlaną i energii odnawialnej. W związku z szybkim
rozwojem firma poszukiwała
partnera, który byłby w stanie dostarczyć nowoczesną
przestrzeń dla prowadzonej
produkcji wraz z wygodną
powierzchnią biurową.
7R City Park Gdańsk South
II to kompleks magazynowo-przemysłowy zlokalizowany
w miejscowości Lublewo na
Pomorzu. Składać się będzie
z dwóch budynków – pierwszy
zajmie powierzchnię 16 861 m2,
drugi obiekt obejmie 11 012 m2.
Stokvis wprowadzi się do
pierwszego z magazynów. Na

parterze znajdzie się sala produkcyjna, natomiast na wyższej
kondygnacji zlokalizowane
będzie biuro firmy.
Nowoczesny obiekt 7R City
Park Gdańsk South II wyróżnia bardzo dobra lokalizacja.
Nieruchomość sąsiaduje
z węzłem drogowym Kowale.
Daje to bezpośredni dostęp do
obwodnicy Trójmiasta oraz
autostrady A1 i ma kluczowe
znaczenie przy prowadzeniu
przez najemców operacji
logistycznych. Usytuowanie
umożliwia także szybki dojazd
do centrum Gdańska, Gdyni
i Sopotu.
Sieć obiektów 7R City Park
to magazyny zlokalizowane
w granicach aglomeracyjnych,
dopasowane do specyfiki związanej z prowadzeniem działalności logistycznej oraz lekkiej
produkcji. Format oferuje
także powierzchnie biurowe
dla zainteresowanych najemców. Obiekty cechuje wysoka
jakość wykonania oraz zastosowanie najnowocześniejszych
rozwiązań technologicznych
i proekologicznych.
REKLAMA

PODĄŻAJĄC ZA POTRZEBAMI
KLIENTÓW
Myślę, że praca w marketingu to swego rodzaju
stan umysłu. W moim przekonaniu marketingowiec powinien być jak pilot siedzący obok kierowcy rajdowego. Gotowy, by doradzić, w którą
stronę i kiedy skręcić, aby jak najszybciej dotrzeć
z sukcesem do celu – podsumowuje Przemysław
Wardęga, Senior Communication and Marketing
Manager w Immofinanz w rozmowie z Agnieszką
Bulus-Trando w BiznesINFO.TV.

NAJWAŻNIEJSZA JEST
KOMUNIKACJA
Z przeprowadzonych badań już widać, że pracownicy biurowi oczekują, że swoje obowiązki
będą wykonywali w środowisku, które będzie
im idealnie pasować. Biura muszą być po prostu dostosowane do rodzaju aktywności, jaki
wykonujemy. Tego typu zjawisko pojawiało się
już wcześniej, ale obecnie jest to już norma.
– komentuje Oskar Kasiński, CEO & Partner w HR
Design Group – Property & Construction recruitment w rozmowie z Agnieszką Bulus-Trando
w BiznesINFO.TV.

ROZWÓJ FRANCZYZY Z PERSPEKTYWY
ŚWIATOWEGO LIDERA BIUR
ELASTYCZNYCH FIRMY IWG
Mieliśmy przyjemność sfinalizować we
wrześniu pierwszą polską umowę franczyzową. Naszym partnerem jest właściciel biurowca pod Warszawą, teraz właśnie buduje
kolejny. Zna więc rynek i sam skomercjalizował swój budynek – skomentował Michał
Dorszewski, dyrektor franczyzy na region
Europy Środkowo-Wschodniej w rozmowie
z Agnieszką Bulus-Trando w BiznesINFO.TV.

Nasze biura są przeznaczone dla wszystkich rodzajów klientów. Mamy w ich gronie
pojedynczych przedsiębiorców, startupy
czy osoby pracujące na własny rachunek
– podsumowuje Paweł Ornatek, Country
manager na Polskę firmy IWG w rozmowie
z Agnieszką Bulus-Trando w BiznesINFO.TV.

SUBSKRYBUJ NASZ KANAŁ!

SUBSCRIBE

40

GAZETA FINANSOWA

18 – 24 LUTEGO 2022 R.

CZAS NA RYNEK INWESTYCJI ALTERNATYWNYCH
Z Mirą Kantor-Pikus, Partnerem odpowiedzialnym w Dziale Rynków Kapitałowych
Cushman & Wakefield za finansowanie kapitałowe, dłużne i inwestycje alternatywne
rozmawiała Agnieszka Bulus-Trando.

Większość rozmów wokół
sektora PRS skupia się na temacie
mieszkań na wynajem. A przecież
inwestowanie alternatywne to też
domy studenta czy domy seniora.
Jak rozwijają się te sektory?
Na dojrzałych rynkach Europy
Zachodniej przeważają transakcje
dotyczące nieruchomości mieszkaniowych z ustabilizowanymi
przychodami z najmu, podczas gdy
w Polsce prawie wszystkie dotychczasowe transakcje dotyczyły dostarczenia przez deweloperów dla
inwestorów, budynków z mieszkaniami, czyli w rzeczywistości
będą one dostępne na rynku po
wybudowaniu, to jest za ok. 2 lata.
Na rynku europejskim transakcje
mieszkań na wynajem stanowiły
w ubiegłym roku ponad 80 proc.
wszystkich transakcji w sektorze
mieszkaniowym, reszta prawie po
połowie rozkłada się na domy studenckie i domy senioralne. W Polsce rynek domów senioralnych
dopiero się tworzy, na razie mamy
kilka budynków o dobrym standardzie, dedykowanych dla osób starszych. Rynek domów studenckich
został nieco zahamowany, główne
ze względu na pandemię i naukę
online na uczelniach, ale ma on
w dalszym ciągu potencjał.
Jak wygląda obecnie współpraca
między inwestorami sektora
PRS a deweloperami?
Większość obecnie zawieranych
transakcji pomiędzy inwestorami
oraz deweloperami jest oparta na
zasadzie forward funding, co oznacza, że deweloper buduje budynek
zgodnie z oczekiwaniem inwestora, a inwestor płaci deweloperowi
ustaloną cenę zgodnie z postępem
robót. Po uzyskaniu pozwolenia na

W Polsce prawie
wszystkie
dotychczasowe
transakcje dotyczyły
dostarczenia przez
deweloperów dla
inwestorów budynków
z mieszkaniami.

użytkowanie i zapłacie końcowej
kwoty następuje przeniesienie własności nieruchomości na inwestora.
Inną, rzadszą strukturą jest forward
sale, czyli dostarczenie inwestorowi
budynku zgodnie z ustaleniami,
przy czym zapłata następuje po wybudowaniu budynku i uzyskaniu
pozwolenia na użytkowanie. Niekiedy stosuje się też spółkę JV, do
której deweloper najczęściej wnosi
aportem grunt z pozwoleniem na
budowę i aranżuje finansowanie
bankowe, a inwestor wpłaca udział
własny potrzebny do uzyskania finansowania bankowego.
W jakich miastach
rozwija się obecnie
najprężniej rynek PRS i jak
wygląda standardowe mieszkanie
na wynajem oraz jakich
najemców ono przyciąga?
Rynek mieszkań na wynajem dopiero się rozwija, dlatego też obecnie mieszkania kupowane przez
inwestorów instytucjonalnych są
zlokalizowane tylko w Warszawie
i największych miastach regionalnych, czyli w Trójmieście, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie, Łodzi,
a ostatnio także bierze się pod uwagę Katowice. Drugą charakterystyczną cechą jest usytuowanie ich
w centrum miast, koło parków biurowych lub z bardzo dobrą komunikacją miejską. Lokalizacja z ofertą rozrywkową w postaci kina,
klubów, kawiarni, centrum handlowego lub siłowni, jest dodatkowym
atutem. Ze względu na grupę docelową najemców będących osobami młodymi, ale posiadających
pracę – singlami lub parami,
średnia powierzchnia
mieszkań na wynajem waha się pomiędzy
25 a 45 m2. Większość mieszkań

PRS jest w pełni lub częściowo wyposażona, ale na życzenie najemcy
jest możliwe dostarczenie mieszkania bez mebli.
W najbliższych latach rozwinie się
w Polsce także rynek domów senioralnych. W związku ze starzeniem
się społeczeństwa, przechodzeniem
na emeryturę późnego pokolenia
baby boomers, które zakumulowało kapitał w okresie zmiany ustroju
w Polsce, coraz więcej emerytów
chce uniknąć samotności i poszukuje dobrej jakości opieki, rehabilitacji lub wsparcia przy niektórych
codziennych czynnościach. Osoby
starsze świadomie podejmują decyzje o przeniesieniu się do mieszkań
serwisowanych z zapleczem rehabilitacyjnym, gdzie w miarę samodzielnie mogą w dobrym zdrowiu
i towarzystwie mieszkać przez wiele
lat. Utarty stereotyp, także wśród
inwestorów, że polskich emerytów
nie stać na prywatny dom seniora
jest tylko częściowo prawdziwy. Zamożni emeryci lub posiadający własne mieszkania mają możliwość sfinansowania pobytu w mieszkaniach
serwisowanych, lub w domach opieki, o ile obiekty byłyby dostępne
i prowadzone przez renomowanych
operatorów. Jak na razie obiektów
takich mamy w Polsce bardzo mało,
a nowi inwestorzy ciągle jeszcze nie
są przekonani, że w naszym kraju
jest wystarczająca liczba osób, których stać na taką usługę.

Deweloperzy
sprzedają mieszkania
głównie inwestorom
indywidualnym, gdyż
wobec dużego popytu
mają możliwość
zwiększenia ceny
niesprzedanych
mieszkań w trakcie
budowy.

W Stanach Zjednoczonych senior
housing jest jednym z bardziej
atrakcyjnych produktów inwestycyjnych, głównie ze względu
na acykliczność. Jeśli weźmiemy
pod uwagę stopy kapitalizacji na
poszczególne subsektory na rynku mieszkaniowym (PRS, student
housing, senior housing, obligacje
długoterminowe), to inwestycje
w nieruchomości senior housing
mają najwyższy zwrot. Liczę, że za
10 lat senior housing będzie także
u nas ustabilizowanym produktem
inwestycyjnym. Może się zdarzyć,
że ten subsektor rozwinie się częściowo w przyszłości na bazie konwertowanych budynków PRS lub
student housing, które z jakichś powodów nie sprostały konkurencji.
Skąd przekonanie, że inwestorzy
instytucjonalni wykupują
mieszkania, które mogliby
nabyć Polacy i tym samym
wpływają na wzrost cen?
Rynek jest całkowicie wolny. Deweloperzy sprzedają
mieszkania głównie inwestorom indywidualnym, gdyż wobec dużego
popytu mają
możliwość

zwiększenia ceny niesprzedanych
mieszkań w trakcie budowy. Dodatkowa korzyść dla deweloperów
przy sprzedaży mieszkań inwestorom prywatnym, to prawo do korzystania ze środków należących
do inwestorów zgromadzonych na
rachunkach powierniczych otwartych. W ten sposób deweloperzy
mają bezkosztowy kredyt od swoich klientów, co szczególnie przy
wzrastających stopach procentowych jest niebagatelną korzyścią.
W przypadku sprzedaży całego budowanego budynku do inwestora
instytucjonalnego, cena jest ustalana na początku przy podpisywaniu
umowy przedwstępnej i pozostaje
ona niezmienna. Część transakcji
z inwestorami instytucjonalnymi
dotyczy budynków budowanych na
„funkcji usługowej”, które są mniej
interesującym produktem dla inwestorów indywidualnych, gdyż
taki lokal nie jest mieszkaniem
w rozumieniu prawa budowlanego
i nie można się w nim zameldować.
W dłuższej perspektywie ceny
mieszkań raczej nie będą spadać,
jednak nie ze względu na obecność
inwestorów instytucjonalnych, ale
ze względu na wzrost kosztów – tak
gruntu, jak i materiałów budowlanych, energii i kosztów osobowych.
Jak wygląda
inwestowanie w innych
krajach europejskich?
W krajach Zachodniej Europy ale
także w Czechach, na Słowacji
i Węgrzech, inwestycje nieruchomościowe są znaczącym elementem
portfela funduszy długoterminowych. Tam także poprzez profesjonalnie zarządzane fundusze w tego
typu aktywa inwestują indywidualni inwestorzy.
W Polsce tylko kilka procent
transakcji nieruchomościowych
jest dokonywanych przez polskie
podmioty. Brak jest aktywnych
polskich funduszy inwestycyjnych lub emerytalnych, a te, które
są, inwestują głównie w spółki na
giełdzie, a jak wiemy – dywidendy większości spółek giełdowych
są nieprzewidywalne.
Sytuacja może się zmienić, gdy
nasze państwo wprowadzi możliwość inwestowania w spółki dywidendowe wynajmu tak mieszkań,
jak i budynków komercyjnych.
Oczywiście istotne będzie przygotowanie właściwego systemu
kontroli, raportowania oraz wynagradzania dla zarządzających, aby
ich wynagrodzenie wynikało z wygenerowanego zysku operacyjnego
lub wolnego cash flow, a nie z wartości aktywów, gdyż inwestorzy
inwestując chcą otrzymywać jak
najwyższą dywidendę.
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BIURA HB REAVIS WŚRÓD
NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANYCH
W WARSZAWIE
Polski oddział międzynarodowej firmy deweloperskiej HB Reavis podpisał w 2021 r.
umowy obejmujące łącznie prawie 50 tys. m2
powierzchni biurowej. To mocny sygnał dla
rynku nieruchomości i pracodawców – po okresie testowania różnych rozwiązań, organizacje
podejmują wiążące decyzje, jak będą funkcjonować w kolejnych latach.

Forest

Niezależnie od częstotliwości korzystania z biura, pozostaje ono centrum firmowych
wydarzeń – przestrzenią wspierającą wymianę informacji, nabywanie doświadczeń oraz integrację i współpracę w zespole.
Największa umowa zawarta
w 2021 r. przez HB Reavis w Warszawie to blisko 16 tys. m2 powierzchni, które w Varso Tower
wynajął europejski oddział Box
– dostawcy usług chmurowych.
Z rozwiązań wspierających produktywność i wellbeing, jakie
oferuje wieżowiec powstający tuż
przy Dworcu Centralnym, skorzystają też pracownicy dwóch
renomowanych kancelarii prawnych: CMS (7,5 tys. m2) oraz
Greenberg Traurig (5 tys. m2). Zakończenie realizacji najwyższego

Varso Tower

z trzech budynków Varso Place
planowane jest w połowie roku.
W jego wnętrzach trwają prace
wykończeniowe. Sąsiednie budynki Varso 1 i 2, oddane do użytku dwa lata temu, są wynajęte
w 100 proc.
Pierwsze przeprowadzki
wڬForest
W 2021 r. w zielonym kampusie
biurowym na pograniczu Woli,
Śródmieścia i Żoliborza (jego
część jest ukończona) podpisano
umowy na 12,1 tys. m2 powierzchni, a od startu budowy wynajęto
tutaj już ponad dwa razy tyle.
Druga co do wielkości inwestycja
HB Reavis w stolicy jest chętnie
wybierana przez firmy, dla których dbałość o środowisko naturalne jest ważnym elementem

strategii biznesowej, m.in. Puma,
Sweco czy Vorwerk.
Oprócz prac aranżacyjnych
w biurach poszczególnych najemców, w Forest trwa jeszcze
budowa najwyższej części projektu – 120-metrowej wieży, która
zakończy się wiosną.
Nowe projekty na radarze
Warszawa pozostaje dla HB Reavis jednym z kluczowych rynków w Europie. Równolegle z realizacją flagowych przedsięwzięć
– Varso Place i Forest – firma aktywnie działa na rzecz pozyskania
nowych działek inwestycyjnych.
Jako jeden z liderów stołecznego
rynku biurowego, HB Reavis zrealizowało tu do tej pory budynki o łącznej powierzchni ponad
320 tys. m2 do wynajęcia.

Umowy w sektorze biurowym w 2021 r. podpisane
na poziomie ponad 40 000 m2
IMMOFINANZ – jeden z największych inwestorów
na warszawskim rynku biurowym, podpisał w całym 2021 r. umowy w ramach tego sektora na łącznie ponad 40 000 m2. Jedna czwarta z tej sumy
dotyczy nowo wynajętych powierzchni, a pozostałe umowy – przedłużeń bieżących najmów.
Co więcej, rok 2021 był
przełomowy dla IMMOFINANZ
w Polsce w kontekście rozwoju oferty produktów biurowych
– wdrożone na rynek zostały
elastyczne formaty: mycowork
i myoffice. Dodatkowo dzięki
włączeniu do konceptu myhive
wieży Warsaw Spire i dawnego
EMPARK-u – po rebrandingu nazywanego myhive Mokotów – innowacyjne usługi gwarantowane
przez tę markę są teraz oferowane we wszystkich warszawskich
biurowcach firmy, a tym samym
dostępne dla prawie 17 000 osób
pracujących na co dzień w tych
nieruchomościach.
Jednym ze strategicznych celów
IMMOFINANZ w Polsce na 2021 r.
w sektorze biurowym było dostosowanie wszystkich budynków biurowych, do norm spełniających zało-

żenia konceptu myhive. W efekcie
do marki dołączyły myhive Warsaw
Spire oraz cztery budynki dawnego
EMPARK-u, jako myhive Mokotów
One, Two, Three oraz Four. Tym
samym myhive w Warszawie to

Myhive Mokotów

już dziesięć budynków biurowych
z łącznie 233 000 m2 powierzchni
pod wynajem, 165 najemcami oraz
prawie 17 000 osobami pracującymi
w tych nieruchomościach.
Łącznie ponad 40 000 m2 wynajętych w stołecznych myhive
w 2021 r. w Warszawie rozłożyło
się proporcjonalnie na wszystkie
budynki. Najbardziej znaczące
umowy – w kontekście tych nowych – tj. powyżej 1 000 m2 zostały podpisane dla myhive Warsaw
Spire, myhive Mokotów Four oraz
myhive Nimbus.

Myoff ice w myhive IO-1

Rok 2021 był także kluczowy dla
IMMOFINANZ w kontekście
wdrażania do portfela nowych
elastycznych produktów biurowych – mycowork oraz myoffice.
Aktualnie klienci w ramach tej
oferty mogą korzystać z trzech
kameralnych przestrzeni coworkingowych, mycowork – w mokotowskim myhive Park Postępu
(50 biurek, aktualnie ostatnie
biurka dostępne), znajdującym
się na Woli myhive Warsaw Spire
(30 biurek, aktualnie wszystkie zajęte) oraz bliskiej Ochocie

– myhive Nimbus (44 biurka, aktualnie ostatnie biurka dostępne).
W kontekście rewolucyjnego produktu myoffice, czyli gotowych
biur z pełną infrastrukturą, dostępnych od jednego miesiąca
(inaczej nazywanych „prywatnymi
coworkami”), takie przestrzenie są
już dostępne w znajdujących się
przy stacjach metra – Wilanowska
– myhive IO-1 oraz Rondo Daszyńskiego – myhive Crown Point.
Produkt ten aktualnie rozwijany
jest intensywnie także w innych
stołecznych budynkach myhive.

42

GAZETA FINANSOWA

18 – 24 LUTEGO 2022 R.

SZAŁ ZAKUPÓW NA RYNKU GRUNTÓW
INWESTYCYJNYCH TRWA
Bitwa o grunty inwestycyjne toczy się nadal,
a brak atrakcyjnych aktywów jest coraz dotkliwiej odczuwalny. Dotyczy to wszystkich dużych miast w Polsce.
Agata Karolina Lasota
dyrektor zarządzająca, LBC Invest

Od dawna ziemia pod inwestycje
nie jest już nigdzie łatwo dostępna. Natomiast chętnych do zakupu gruntu, jak i kapitału przeznaczonego na ten cel, na rynku nie
brakuje. Nadpodaż pieniądza jest
ogromna. Inwestorzy starają się
jak najszybciej ulokować posiadany kapitał w grunty w obawie
przed inflacją. Choć szaleństwo
zakupowe, które nierzadko wiązało się z naprawdę ryzykownymi
decyzjami, minęło, sytuacja nadal
przypomina tę, którą pamiętamy
z lat 2007-2008, kiedy na pniu
sprzedawało się wszystko przy
szybko rosnących cenach.
Napływ nowych inwestorów
spowodował skrócenie procesu
sprzedaży atrakcyjnych gruntów,
który teraz zazwyczaj zamyka się
w okresie trzech miesięcy. Z kolei
utrudnieniem jest mocno przeszacowana wartość wielu działek
albo nieuregulowany prawnie status właścicielski nieruchomości.
Właściciele gruntów bardzo niechętnie podchodzą też do rezerwacji bez zadatków przy przedwstępnych umowach zakupu i do
umów warunkowych.
Maksymalizacja zysków dzięki
inwestycjom w grunty
Firm chcących inwestować
w nieruchomości gruntowe jest
wiele, mimo że tempo wzrostu
cen ziemi w niektórych lokalizacjach jest zawrotne. Największy
deficyt występuje w przypadku
dużych działek pod zabudowę
mieszkaniową w dobrze skomunikowanych częściach miast.
Kiedy pojawiają się na rynku
ciekawe parcele do 5 tys. PUM-u,
do walki o nie zgłasza się nawet
po kilkanaście firm. Im większa
działka, tym bardziej liczba chętnych się kurczy. Na przestrzeni
ostatnich dwóch lat stawki na
rynku gruntów inwestycyjnych
wzrosły o kilkadziesiąt procent
w zależności od lokalizacji. Ceny
za 1 m2 PUM-u w atrakcyjnych
miejscach w Warszawie czy
Krakowie podskoczyły nawet
o 60 proc.
Inwestorzy, w obawie przed dalszymi podwyżkami, nabywają
grunty, chcąc w ten sposób zwiększyć swoje przyszłe zyski. Nie odstraszają ich szybujące koszty budowy i czasochłonne procedury
administracyjne. Zakup gruntów
finansowany jest w różny sposób.
Wiele transakcji opartych jest na

kredycie, duża liczba finansowana
z bieżącej działalności deweloperskiej, część także z emisji obligacji.
Hitem wśród inwestycji mieszkaniowych w ostatnim roku
były osiedla proekologiczne
w wysokim standardzie wykonania, w unikatowym położeniu.
Zmiany, które zaszły ostatnio,
nakręciły popyt na mieszkania
w lokalizacjach o walorach rekreacyjnych i miejscach atrakcyjnych turystycznie.
Zapotrzebowanie na grunty pod
budynki mieszkalne dodatkowo
zwiększa produkcja lokali na wynajem instytucjonalny. W tego
typu realizacje angażuje się coraz
więcej firm deweloperskich, choć
oznaczają niższą marżę. Udział
sektora PRS w sprzedaży mieszkań zarejestrowanej w 2021 r. przez
podmioty giełdowe wzrósł już do
poziomu kilkunastu procent.
Magazyny, magazyny
i jeszcze raz magazyny
Podobnie jak w przypadku
mieszkaniówki, o bardzo dużych
potrzebach gruntowych możemy
mówić w związku z planowanymi inwestycjami magazynowo-przemysłowymi. Tam, gdzie coś
się zmienia, poprawia się infrastruktura drogowa lub planowane są drogi ekspresowe, grunty są
od razu zabezpieczane umowami
przedwstępnymi. O parcele pod
projekty logistyczne jest o tyle łatwiej, że inwestycje w tym sektorze realizowane są także na terenach typu greenfield położonych
poza granicami administracyjnymi miast. Stąd i większa podaż
i mniejsza konkurencja ze strony
inwestorów poszukujących gruntów dla inwestycji z segmentu
mieszkaniowego czy usługowo-handlowego.
Ziemia poszukiwana jest zarówno
pod inwestycje wielkoformatowe
o powierzchni kilkudziesięciu czy
ponad 100 tys. m2, jak i magazyny tzw. ostatniej mili i mniejsze
obiekty miejskie. Inwestorzy
z sektora magazynowego zainteresowani są przede wszystkim
działkami położonymi w pobliżu
węzłów logistycznych i w okolicy największych miast, jak również działkami zlokalizowanymi
w mniejszych miejscowościach
z uwagi na szybko rosnącą sprzedaż online.
Na rynku magazynowym możemy obserwować rozwój inwestycji spekulacyjnych. Firmy nie
boją się realizować takich projektów, bo popyt na powierzchnie
magazynowe nie rósł nigdy tak

szybko jak teraz, a niewynajętych
magazynów praktycznie nie ma.
Wiąże się to w dużej mierze ze
wzrostem rynku e-commerce, dla
którego przewidywany jest dalszy
kilkunastoprocentowy, średnioroczny wzrost wartości w kolejnych latach, a także ze zmianą
struktury transportu, skracaniem łańcuchów dostaw, czy rosnącym zapotrzebowaniem na
powierzchnie buforowe, gdzie
składowane są zapasy.
Także na rynku inwestycyjnym

zainteresowania inwestorów realizacją takich projektów. Inwestorzy często wchodzą w te inwestycje, chcąc zdywersyfikować
swój portfel nieruchomości, ale
na rynku działają też oczywiście
podmioty, które wyspecjalizowały
się tylko w tym formacie.
Projekty związane z realizacją
parków handlowych mają tę zaletę, że ich proces budowy można
zamknąć w okresie 18 miesięcy,
a próg wejścia jest znacznie niższy
niż w przypadku większych reali-

w Polsce magazyny generują przeszło połowę wartości wolumenu
transakcyjnego. Sektor logistyczno-przemysłowy z roku na rok
zwiększa swój udział w rynku, bijąc kolejne rekordy. Inwestuje tu
głównie kapitał pochodzący z Europy, przede wszystkim z Niemiec, a także firmy północnoamerykańskie i azjatyckie.

Na rynku inwestycyjnym
w Polsce magazyny generują przeszło połowę
wartości wolumenu
transakcyjnego.

Akcje niewielkich centrów
zakupowych idą w górę
Deweloperzy zainteresowani są
również żywo realizacją parków
handlowych. Format skupia teraz
aż trzy czwarte nowych inwestycji w sektorze handlowym. Retail
parki, podobnie jak magazyny,
budzą coraz większe zainteresowanie funduszy i grup kapitałowych jako aktywa inwestycyjne.
Choć w 2021 r. w Polsce przybyło
300 tys. m2 powierzchni handlowej i tyle samo jest w trakcie realizacji, a 70 proc. inwestycji w budowie to parki handlowe, jest to
niestety wciąż towar deficytowy.
Stąd jedna trzecia transakcji dotyczących zakupu nieruchomości
handlowych objęła w ubiegłym
roku obiekty starszej generacji,
wśród których dominowały nieruchomości, stanowiące własność
sieci Tesco.
Popularność, jaką parki handlowe i centra convenience cieszą
się wśród klientów w ostatnim
czasie, pociąga za sobą wzrost

zacji. Inwestorzy poszukują pod
nie gruntów przeważnie w mniejszych miastach do 100 tys., a nawet
50 tys. mieszkańców, w których nie
ma jeszcze dużego nasycenia powierzchniami handlowymi.
Ziemia w takich lokalizacjach jest
znacznie tańsza niż w największych miastach, co przekłada się
także na wyższą rentowność inwestycji. Najbardziej atrakcyjne
grunty pod nowe projekty to te
w lokalizacjach zapewniających
duży potencjał odwiedzin także
mieszkańców okolicznych gmin.
Kluczowe dla zapewnienia satysfakcjonujących zwrotów z inwestycji w przypadku parków handlowych jest ulokowanie w grupie
najemców popularnego operatora
spożywczego. Jest to jeden z ważniejszych powodów odwiedzania
centrum handlowego, wpływa
również na wizerunek obiektu.
Interesującym trendem, jaki możemy od niedawna obserwować

jest pojawianie się w retail parkach nowych marek, często butikowych brandów, które nigdy nie
były w takich obiektach obecne.
Grunty gwiazdą rynku inwestycji
O tym, jak duża jest aktywność na
rynku gruntów inwestycyjnych,
świadczyć mogą choćby transakcje
przeprowadzone w 2021 r. przez
LBC Invest, z których zdecydowana większość dotyczyła właśnie
nieruchomości gruntowych. We
Wrocławiu i Krakowie pod realiza-

cję przedsięwzięć deweloperskich
w segmencie mieszkaniowym
wsparliśmy całościową obsługą
klientów w kontraktacji gruntów
pod projekty obejmujące ponad
45 000 PUM, z których część jest
w realizacji, a część w fazie uzyskania pozwoleń na budowę.
Zamknęliśmy w ubiegłym roku
również kilka transakcji, które
miały charakter spekulacyjny.
Procedujemy obecnie ponad
70 ha gruntów. W ostatnim
kwartale 2021 r. podpisaliśmy
też umowy na realizację kompleksowych procesów inwestycyjnych, w tym także komercjalizację dla parków handlowych
usytuowanych w Krakowie oraz
dwóch mniejszych miastach
w województwie małopolskim
oraz pomorskim, zarówno z inwestorami z kontynentu afrykańskiego, jak i z Polski.
W minionym roku obsługiwaliśmy też transakcje, w przypadku których inwestorzy nabywali
skomercjalizowane grunty wraz
z projektami i pozwoleniem na
budowę, podpisując jednocześnie
umowy o generalne wykonawstwo z wybranymi wcześniej firmami. Takie konstrukcje umów
sprzedaży były warunkiem zakupu terenów inwestycyjnych szczególnie tych położonych w atrakcyjnych lokalizacjach pod retail
parki o powierzchni zabudowy od
2500 do 8000 GLA.

OFERTA TYGODNIA

ZAMIESZKAĆ POD RZYMEM:
W PODMIEJSKIEJ REZYDENCJI
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Zaledwie 60 km od centrum Wiecznego Miasta możemy kupić wspaniały podmiejski dom, starannie odnowiony w latach 2003-2005. Nieruchomość została odnowiona w latach 2003-2005 i została zaprojektowana przez
znanego architekta Patrizio Romano Parisa. Miejsce to pierwotnie było kościołem Santa Vittoria, pochodzącym najprawdopodobniej z VII wieku, i znajduje
się na szczycie wzgórza z widokiem 360 °. Oprócz głównego budynku bezpośrednio do domu przylega gaj oliwny o powierzchni 3,2 hektara, w którym
znajduje się około 350 drzew oliwnych.

Cena: 3,6 mln euro

W MIEJSKIM DOMU
Z kolei 34 km od centrum miasta możemy kupić dom dosłownie zanurzony w zieleni, rozmieszczonej na 6 hektarach. Rozłożona na dwóch poziomach, w ciepłych kolorach i z panoramicznymi oknami, nieruchomość
oferuje bardzo przyjazną atmosferę. W górnej części ogrodu znajduje się
basen z przebieralnią i strefą relaksu połączoną bezpośrednio z willą. W dużym ogrodzie znajduje się również ogródek warzywny z przestronną szklarnią/domkiem cytrynowym.

Oferta biura nieruchomości:
KNIGHT FRANK
Amy Redfern-Woods
+447779543386

Cena: 2,8 mln euro
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Oferta biura nieruchomości:
KNIGHT FRANK
Amy Redfern-Woods
+447779543386
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ZAMIESZKAĆ W POZNANIU

W PODMIEJSKIM DOMU

Gdzie możemy właśnie zakupić nowoczesny, przestronny dom
w zabudowie wolnostojącej. Dom zbudowany według indywidualnego projektu wyróżnia się niezwykłą funkcjonalnością oraz dbałością o szczegóły.
Architektura jest nowoczesna, a rozkład pomieszczeń zapewnia komfortowe użytkowanie domu. Całość cechuje niezwykła spójność stylu zarówno
w rozwiązaniach elementów zewnętrznych domu, jak i designu wnętrza.
Powierzchnia całkowita to 348 m2, a użytkowa 280 m2 na działce o powierzchni 1205m2. Lokalizacja zapewnia szybki wyjazd na autostradę,
a także dojazd do centrum Poznania w 15 minut. Na parterze domu znajduje się salon z otwartą wnękową kuchnią, cztery sypialnie, dwie łazienki,
garderoba, spiżarnia, pralnia oraz duży garaż na co najmniej dwa samochody. Na poddaszu jest wolna przestrzeń przeznaczona na cele rekreacyjne,
hobby, fitness, kino itp.

W ELEGANCKIM APARTAMENCIE

Komentarz

Albo mieszkanie usytuowane na trzecim piętrzę pięciopiętrowego
apartamentowca. Mieszkanie o powierzchni 71 m2 jest przestronne i ciekawie rozmieszczone pod względem rozkładu. Mamy trzy niezależne pokoje, oddzielną – otwartą kuchnię, duży korytarz, piękną dużą łazienkę,
oraz pomieszczenie gospodarcze. Z pokoju dziennego okna skierowane na
wschodnią stronę świata. Dzień witamy z ogromnego tarasu z widokiem na
prestiżowy City Park. Z sypialni okna skierowane są na zachodnią stronę
z widokiem na dziedziniec budynku. Sypialnia ta posiada również mały
balkon. Na uwagę zasługuje obszerny (20 m2) taras. Rozpościera się z niego
piękny widok na panoramę Poznania.

Jan Buchowski,
Immo House

W porównaniu z rynkiem nieruchomości w Warszawie czy
Krakowie rynek poznański jest
bardzo stabilny. Nie ma tutaj
tak gwałtownego wzrostu cen,
jak w innych regionach Polski.
Różnice sięgają kilku procent,
nie zaś kilkunastu.
W Poznaniu istnieje pewna równowaga między podażą a popytem, w stolicy zaś obserwujemy
olbrzymi popyt, który z trudem
jest zaspokajany przez podaż. Na
lokalnym rynku niedobór tymczasem w ogóle się nie pojawił.
Trzeba także pamiętać, że mówiąc
o Poznaniu, nie mówimy o samym mieście, mającym ok. 500
tys. mieszkańców, ale o aglomeracji, która liczy niemalże milion
osób, co widać po ciągle rozbudowujących się przedmieściach,
doskonale zresztą skomunikowanych z samym miastem.
Trzeba także pamiętać, że mówimy o mieście zamożnym. To
wszystko powoduje, że rynek nieruchomości rozwija się stabilnie,
i raczej jest wolny od gwałtownych wstrząsów.

Oferta biura nieruchomości: IMMMO HOUSE

Cena: 3,2 mln zł Małgorzata Kawka

881 424 252

Oferta biura nieruchomości: IMMMO HOUSE

Cena: 679 tys. zł. Monika Hałas-Kurczaba

883 008 130
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KOCHANKOWIE ZA MILIONY
Jak płótno Van Gogha dotrwało do
naszych czasów, pozostaje tajemnicą.
W londyńskim Sotheby’s 2 marca zostanie
wystawiona praca Van Gogha „Para kochanków”. Ten niewielki obraz jest wyceniany na
ok. 7-10 mln funtów. To fragment znacznie
większego dzieła, które jednak artysta zarzucił.
O obrazie malarz pisał w marcu 1888 r. do
swojego przyjaciela Emile'a Bernarda. Do
listu dołączony był szkic płótna. Przedstawiał on widok kanału w rejonie Arles
z zachodem słońca.
Van Gogh, z sobie jedynie znanych powodów,
nie był zadowolony z obrazu i zniszczył go
wkrótce po namalowaniu. Zachowany został
jedynie fragment, przedstawiający parę zakochanych. Ze szkicu wysłanego do Bernarda
wiemy, że na obrazie znajdował się jeszcze
zbudowany w latach 30. XIX wieku most
Langlois, wieże kościelne i dymiące kominy
miejskich domostw.
„Na górze tego listu przesyłam ci mały szkic
studium, które mnie zajmuje… żeglarze wracają ze swoimi ukochanymi w kierunku miasta,
co pokazuje dziwna sylwetka jego zwodzonego mostu na tle ogromnego żółtego słońca”
– pisał Van Gogh.
Dalszą pracę jednak zarzucił. Wyciął jedynie
mały prostokąt z postaciami kochanków.
Zapewne zatrzymał ten fragment, by wyko-

Vincent Van Gogh, Most Langlois w Arles, 1888 r.
rzystać go jako studium postaci na innym
obrazie. Jak dotrwał on do naszych czasów,
pozostaje tajemnicą. Najprawdopodobniej
został uratowany przez Marie i Josepha Ginoux, którzy prowadzili Café de la Gare domu,
w którym w Arles mieszkał artysta.
Van Gogh tematu mostu angielskiego w Arles
jednak całkowicie nie porzucił, malując jeszcze
w 1888 r. „Most Langlois w Arles”.

Vincent Van Gogh, Para
kochanków, 1888 r.

Szkic obrazu z listu do Emile’a Bernarda, marzec 1888 r.

Van Gogh, z sobie jedynie
znanych powodów, nie
był zadowolony z obrazu
i zniszczył go wkrótce po
namalowaniu.

Twoja księgarnia
internetowa!
Sun Zi i jego sztuka wojny
opr. br.
redakcja Piotr Plebaniak

Pomyśl, zanim
pomyślisz
Robert DiYanni

Bądź na bieżąco i kupuj taniej!

Koniec pieniądza
papierowego
Roland Baader

Alkoholowe dzieje
świata
Andrzej Fiedoruk

www.fanbook.store
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PAWE~ ABRAMSKI
MICHAŁ PRAWDZIC-DOŁĘGA

DRUGA
TWARZ
HITLERA

HITLER I JEGO SOBOWTÓR
W SŁUŻBIE
MIĘDZYNARODOWEGO
KAPITAŁU I FINANSJERY

GENERAŁ ZŁA
I PODŁOŚCI

MICHAŁ PRAWDZIC-DOŁĘGA

PATRIOTA Z SB
SPRAWA PRL, WAŁĘSY I KS. POPIEŁUSZKI

Tom II

MORDERCA PREMIERA JAROSZEWICZA,
PUŁKOWNIK SB, AGENT KGB JÓZEF RZEPKA

WILCZE
Z~OTO

KRYMINALNA HISTORIA Z POWOJENNEGO OLSZTYNA

Tom I

MICHAŁ PRAWDZIC-DOŁĘGA

„GENERAŁ”
TRZECH
WYWIADÓW
Tom III

STANISpAW JANUSZEWSKI

TU I ÓWDZIE
pZY WYCISKA

Jerzy Z. Sobolewski

Milan Stanisław Ďurica
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KSIĄŻKI

EMERYCKA
SZAJKA
POWRACA

Krzysztof Szujecki

Catharina Ingelman-Sundberg

w charakterze Märthy, która namawia
przyjaciół na podjęcie działań, zmierzających do rewitalizacji szwedzkiej wsi.
Książka pełna jest humoru, ale podszyta jest on goryczą. Szwecja, która
przywykliśmy postrzegać jako raj na
ziemi, okazuje się złym miejscem nie
tylko dla staruszków. Fatalna polityka
państwa sprawia, że kto żyw ciągnie
do miast, a prowincja skazana jest na
zagładę, zaś mieszkający w niej ludzie
traktowani są jak pionki na politycznej szachownicy.
Co ciekawe, w książce pojawiają się
polskie akcenty w związku z obecnością naszych rodaków w Szwecji, ale
nie ma ani słowa o prawdziwym problemie tego kraju z imigrantami z zupełnie innych regionów świata.

Wybitni przedwojenni przedsiębiorcy, finansiści, handlowcy wywarli ogromny wpływ na rozwój
gospodarczy i kulturalny odrodzonego państwa polskiego. Oprócz zawodowych, praktycznych umiejętności mieli fascynujące zainteresowania artystyczne,
naukowe, sportowe. A niekiedy i w tych dziedzinach
odnosili sukcesy.
Autor korzystając z opracowań, niepublikowanych
wspomnień bohaterów i relacji bliskich im osób, obszernie opowiada o życiu codziennym i zawodowym elit gospodarczych II Rzeczypospolitej. W tym zaszczytnym gronie
znalazło się dziesięciu przedsiębiorców: Julian Leopold Kronenberg, Jakub Mortkowicz,
Bogusław Władysław Herse, Marian Dąbrowski, Antoni Jaroszewicz, Józef Mieczysław
Pfeiffer, Janusz Regulski, Zbigniew Rozmanit, Józef Jabłkowski i Kordian Tarasiewicz.
Przyjrzyjmy się im z bliska.

DEMONOMACHIA
Marek Krajewski
Wciągająca powieść o demonach i Galicji przełomu XIX i XX wieku.
Gimnazjalista Stefan Zborski nie może pogodzić się z nagłą śmiercią ojca. Pragnie znaleźć odpowiedzi na dręczące
go pytania, których nie zdążył zadać mu za życia. Choć
nie wierzy w istnienie świata duchów, to jednak — pod
wpływem irracjonalnego impulsu — organizuje seans
spirytystyczny.
Nieśmiadom mocy, w jaką podczas seansu wyposażyły go
demony, Stefan rzuca klątwę na żydowskiego chłopca. Szlomek w najmniej spodziewanych momentach wije się jak
wąż i wydaje z siebie wwiercające się w umysł kocie wrzaski.
Oto początek śledztwa w sprawie demonicznej.
Rozmodleni Żydzi z Podgórza i orgie artystów młodopolskiego Krakowa, siła rozumu i moc wiary, niewinna miłość
i bezduszne wyuzdanie.
Na granicy dwóch światów niedoszły egzorcysta Zborski
szuka odpowiedzi na pytanie: „Czy dybuki istnieją?”.

ZABÓJCZA
WYCIECZKA
Ewa Waligóra

Cóż za przyjemny kryminał z jeszcze przyjemniejszą nutką humoru i sznurem varsavianistycznych
perełek!
Zacznijmy recenzję od tego, że autorka jest od wielu lat przewodnikiem
miejskim po Warszawie i Zamku Królewskim, a poza tym projektuje i wykonuje autorską biżuterię oraz tkaniny.
Wszystkie te pasje połączyła w całość
i wyszła z nich „Zabójcza wycieczka”.
Jej główna bohaterka oprowadza
grupy turystów po stolicy i opiekuje
się nimi z ramienia biura podróży.
Nareszcie zasłużyła na urlop i już się
cieszy na kilka dni wolnego, gdy telefon od szefowej rozwiewa jej marzenia o trzymaniu zmordowanych stóp
w górze. Musi w trybie natychmiastowym objąć opieką wycieczkę zamożnych Polonusów z Wielkiej Brytanii,
których należy zakwaterować w Bristolu i sprawić, by wyjechali zadowoleni. Magda Łaszyńska wiele już
dziwnych rzeczy przeżyła, ale takich ekscentryków jeszcze nie wi-
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MILIONERZY
PRZEDWOJENNEJ
POLSKI

LUBOMIR BAKER POLECA

Sześć lat temu w Polsce
ukazał się pierwszy tom traktujący
o Emeryckiej Szajce, czyli pięciorgu
staruszkach, którzy mieszkają w domu
opieki, gdzie wszystko jest okropne:
są źle traktowani, jedzenie jest niesmaczne, nudzą się okropnie, nie mają
ruchu – nic tylko umierać. Ale oni
nie myślą o umieraniu, chcą zmienić
swoje życie, a do tego potrzebują pieniędzy. Märtha, Geniusz, Stina, Grabi
i Anna-Greta decydują się na wkroczenie na drogę przestępczą, co wychodzi im na dobre.
Teraz mamy okazję poznać czwartą
odsłonę działań szajki. Tym razem dokonują brawurowej kradzieży i umykają przed pościgiem tam, gdzie
ich nikt nie będzie szukał, czyli na
wieś. Okazuje się jednak, że wieś
praktycznie umiera, wszystko się
zamyka, ludzie wyjeżdżają. Pogodzenie się z rzeczywistością nie leży

GAZETA FINANSOWA

działa. Przewodniczka szybko otrząsa
się z pierwszego szoku i sprawnie szykuje atrakcje dla turystów. Jednak już
pierwszy wieczór w klubie, który miał
upłynąć pod hasłem pełnej swobody
i integracji, kończy się niemałym zamieszaniem. Dalej robi się coraz poważniej, aż wreszcie w zaplanowaną
wspaniałą wycieczkę musi wmieszać się policja. Reprezentuje ją staromodny w upodobaniach przystojniak,
który w życiu nie widział tak pyskatej
kobiety jak Magda.
Akcja ma swój drugi plan w przedwojennych i wojennych czasach.
Bardzo lubię, jak ktoś kocha miasto,
w którym mieszka, a autorka mimo
że zawodowo drepcze jego ulicami
po wielokroć, kocha je z całego serca.
Stąd w książce pełno ciekawostek,
ale proszę się nie obawiać, że będą
Państwo znudzeni. Chciałbym, by
dzieciom w szkołach opowiadano o historii tak, jak Magda Łaszyńska mówi
o Warszawie. Jednak istotą kryminału
nie są ciekawostki i humor, ale intryga
kryminalna, a ta ma się w tej książce
znakomicie. Do końca nie wiemy,
kto czyha na uczestników wycieczki
i dlaczego.
Sądzę, że czytając tę powieść, spędzą
Państwo czas miło, przyjemnie, a pozyskana przy okazji wiedza będzie wisienką na torcie.

MITY O POZNANIU
Marek Rezler
Co robili w Poznaniu Napoleon, Chopin i Piłsudski? Czy powstanie wielkopolskie w 1918 roku było jedynym zwycięskim? Czy tzw. solidność Wielkopolan to mit
czy rzeczywistość? Co przeżył Poznań pod niemiecką okupacją? Dlaczego poznaniacy nie potrafią reklamować swoich dokonań?
Poznaniacy mają prawo być dumni ze swojej przeszło tysiącletniej historii. Jednak wokół niej przez ostatnie lata narósł szereg niefortunnych mitów, uproszczeń i przeinaczeń.
Wiele faktów uległo zapomnieniu. Książka z mocnym uderzeniem trafia w istotę tych
nieporozumień. Prostuje wykrzywione opinie, odświeża zapodziane wydarzenia, daje
świadectwo o tym, że Poznań nie jest tylko bezbarwnym, biznesowym miastem.

SZALEŃSTWO I CHWAŁA
Tim Weiner
Wnikliwa, a zarazem napisana w porywającym stylu historia zmagań i rywalizacji między dwoma mocarstwami – szpiegostwa, sabotażu, trudnej dyplomacji i skutecznej dezinformacji
– od początku konfliktu w 1945 roku aż po koniec prezydentury
Donalda Trumpa w roku 2020.
Autor zabiera nas za zamknięte drzwi gabinetów oraz śledzi poczynania CIA i machinacje KGB na całym świecie.
Tim Weiner w książce, którą czyta się jak szpiegowski thriller,
nie tylko trafnie diagnozuje i wskazuje źródła obecnej erozji demokracji na świecie, ale też obnaża sposób działania sił, które się do tego przyczyniają, i podpowiada, jak można się im przeciwstawić, zanim będzie za późno.

Internetowa Galeria Handlowa wogoole.pl, tel. 22 375 94 60, 22 375 94 69, 500 551 551

