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Gospodarka
2018
Ciekawy rok nas czeka. W Polsce powołanie rządu
Mateusza Morawieckiego było mocnym akordem na
koniec wyjątkowo udanych dwunastu miesięcy. Bo gospodarka widowiskowo nam się rozpędziła. Jednak
rok 2018 w gospodarce światowej może być przejażdżką rollercoasterem w porównaniu do relatywnie
spokojnego 2017. Jak poradzi sobie polska gospodarka i polska waluta? Czy nasze banki i GPW osiągną
nową jakość w rozwoju? Jakie inwestycje okażą się
najkorzystniejsze? Jakie zmiany czekają polski biznes?
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Gospodarka 2018:

GPW wspiera politykę państwa
GPW, mimo że jest spółką giełdową i działa komercyjnie, cały
czas patrzy na możliwości wspierania polityki gospodarczej
państwa, bo im większy rozwój gospodarczy tym lepiej
dla giełdy – mówi Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie
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Gospodarka2018:

Czy bitcoin zastąpi złoto?
Czy blask złota zgaśnie w cieniu rosnącej potęgi najpopularniejszej kryptowaluty świata? Czy to bitcoin będzie
największą nową „bezpieczną przystanią” dla kapitału?
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Nowa szansa
dla węgla
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gospodarczą państwa �������������������������������������������������������� 48

Przetwarzanie węgla na
gaz i paliwa płynne jest dla
Polski realnym sposobem
na wydatne zmniejszenie importu surowców
energetycznych
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Finanse:

Bardzo
dobry link

wydarzenia

Zyskowność nie może być mierzona jedynie wynikiem finansowym i zwrotem z aktywów.
To klient generuje firmie wartość
– mówi Agnieszka Wrońska,
prezes LINK4, Ubezpieczeniowy
Menedżer Roku 2017
„Gazety Bankowej”
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Energetyka: Nowa szansa dla węgla������������������������������������ 54
Stanisław Koczot: Żegnaj, bajkowy świecie!������������������������� 57
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Omar Abbosh, Accenture: Nagła zmiana,
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Debata „Gazety Bankowej”: Wspólna odpowiedzialność ���� 66
Prof. Grzegorz Szulczewski: Kredyt zaufania������������������������ 69
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techno biznes

Lekarstwo
czy placebo?
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Po kryzysie finansowym
wydano setki miliardów na
ratowanie banków „za dużych, by upaść”. By tego nie
powtarzać wdrożono procedurę tzw. resolution. Rezultat
nie jest jednoznaczny
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Kolor do
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historia gospodarcza
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Głównym tematem moich
obrazów jest kolor i jego
interakcje. Jest to dla
mnie czymś w rodzaju
łamigłówki – mówi malarka
Aleksandra Osa
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