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Za nami ponad 10 lat hossy na światowych rynkach. W artykule zastanawiamy się
nad tym, do których aktywów kapitał będzie napływał w kolejnych latach.
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Niedawno podczas spotkania z Wapniakiem z kanału VETO, Trader21 odpowiedział na wiele pytań w ramach sesji pytań-odpowiedzi.
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Bankierzy centralni oraz pozostałe najważniejsze instytucje finansowe powoli przygotowują społeczeństwo do poważnych zmian w systemie monetarnym.
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W trakcie wizyt w Polsce, Trader21 udziela wielu wywiadów, żeby jak najlepiej wykorzystać pobyt w kraju.
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PKB – wskaźnik fałszujący rzeczywistość
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Wskaźnik PKB jest bardzo często bezkrytycznie przytaczany przez ekonomistów. W
artykule, Trader21 wyjaśnia na czym polegają jego wady.
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Jakie aktywa zdominują kolejną hossę?
Za nami ponad 10 lat hossy na światowych rynkach. W tym czasie wyróżniały się
przede wszystkim akcje (zwłaszcza amerykańskie), obligacje oraz nieruchomości.
Był to również okres, kiedy spółki growth (nastawione na szybki rozwój) totalnie zdominowały spółki typu value (przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji na rynku).
Trudno jednak nie zauważyć, że sytuacja powoli zaczyna się komplikować. Akcje w
USA od lutego 2018 roku praktycznie nie wzrosły (pamiętajmy o inflacji). Spadają
ceny nieruchomości w wielu liczących się krajach. Globalna gospodarka ewidentnie zwalnia, o czym dobitnie przekonują dane makroekonomiczne. Banki centralne,
mając świadomość powagi sytuacji, najpierw zmieniły retorykę, a teraz obniżają
stopy procentowe i wznawiają dodruk.
Spadki na giełdzie w ciągu kolejnego roku są bardzo prawdopodobne. Nie będziemy dywagować w jaki sposób dokładnie przebiegać będzie bessa, bo wiele
zależy tutaj od działań banków centralnych. Tym razem interesuje nas fakt, iż najwięcej stracą akcje w USA (ze szczególnym uwzględnieniem spółek technologicznych), gdyż są one najsilniej przewartościowane. Nie sposób stwierdzić czy spadki
będą podobne do tych z pęknięcia bańki internetowej w latach 2000-2002, ale z
pewnością inwestorzy mocno je zapamiętają. To z kolei oznacza, że w trakcie kolejnej hossy królować będą zupełnie inne aktywa. Jakie? Odpowiedź wskazują nam
cykle migracji kapitału.
Czym są cykle migracji kapitału?
Rynki finansowe cechują się pewnymi prawidłowościami. Należą do nich m.in. przepływy kapitału między rynkami rozwiniętymi i rozwijającymi się.
W najprostszych słowach: jeśli podczas jednej hossy kapitał płynie na rynki rozwinięte
(głównie USA), to w trakcie kolejnego cyklu tendencja się odwróci i inwestorzy będą
kupować aktywa z rynków wschodzących. Czy ta teoria ma jakieś przełożenie na
rzeczywistość, czy może to tylko nasze wymysły? Spójrzcie na poniższą tabelę, pokazującą wyniki rynków wschodzących oraz amerykańskiego indeksu S&P 500.
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Kiedy na przełomie lat 80-tych i 90-tych niektóre kraje otworzyły się gospodarczo na
świat, mieliśmy hossę na rynkach wschodzących. Z kolei akcje w USA radziły sobie
nieźle, ale jednak wyraźnie gorzej niż EM.
W trakcie następnej hossy (1994-2000) doczekaliśmy się totalnej dominacji USA. Dolar umacniał się, a inwestorów ogarnęła mania na punkcie spółek technologicznych. Nikogo nie obchodziło złoto czy surowce. Liczyło się inwestowanie w spółki
mające fantastyczne perspektywy. Brzmi znajomo, prawda?
Pęknięcie tej bańki sprawiło, że inwestorzy zniechęcili się do inwestowania w spółki
technologiczne. Kapitał skierował się ponownie w stronę rynków emerging markets.
Osłabiał się dolar, co napędzało wzrosty cen surowców i złota. Niesamowicie rosły
giełdy w Polsce, Brazylii czy Rosji. Mania skończyła się tak, jak zawsze, czyli pęknięciem bańki.
Po kryzysie z 2008 roku, kapitał ponownie skierował się w stronę USA. Także i tym
razem wszystko przebiegało w otoczeniu umacniającego się dolara, co zaniżało
cenę surowców (a więc uderzało w uzależnione od nich gospodarki krajów rozwijających się).
Dziś rynki wschodzące tak naprawdę dalej są w miejscu, w którym były w 2008 roku.
W niektórych krajach EM indeksy do tej pory nie zbliżyły się do szczytów sprzed kilkunastu lat (polscy inwestorzy coś o tym wiedzą).
Migracje kapitału są zatem faktem, a nie wymysłem. Można wręcz powiedzieć, że
kiedy rynek w USA rośnie, to giełdy w krajach rozwijających się stoją w miejscu, i na
odwrót. Dosłownie. Widać to na poniższych wykresach amerykańskiego S&P500…

…i polskiego WIGu.
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Obecna sytuacja jest łudząco podobna do tej z 2000 roku, kiedy to:
- kończyły się wzrosty na spółkach technologicznych,
- spółki growth były przewartościowane względem value,
- rynek w USA był przewartościowany względem reszty świata,
- dolar był drogi względem walut krajów EM,
- metale i surowce były tanie względem akcji i obligacji.
Biorąc pod uwagę te wszystkie aspekty, można dojść do wniosku, że kolejna hossa
będzie całkiem podobna do tej z lat 2003-2008. Pora więc wymienić kilka grup aktywów, które powinny zdominować kolejny cykl i zdobyć gigantyczną popularność
wśród inwestorów.

Giełdy akcji w krajach emerging markets
Kierując się wycenami, już dziś chciałoby się zainwestować 1/3 portfela w rynki rozwijające się. Przekonuje o tym poniższa tabela. Mamy tutaj wskaźniki takie, jak CAPE,
cena/zysk, cena/wartość księgowa, cena/sprzedaż oraz stopa dywidendy. W przypadku pierwszych czterech obowiązuje zasada: im niższy wskaźnik, tym lepiej. Z kolei
w przypadku stopy dywidendy jest odwrotnie.
Jak widać, pod względem wycen rynki EM wyglądają nieporównywalnie lepiej od
rynków rozwiniętych.
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Pojawia się jednak pewne „ale”. Rynek w USA jest przewartościowany i ma spory
potencjał do spadku. Tymczasem kiedy w Stanach dochodzi do spadków, rynki rozwijające się również tracą. Dlatego z tą inwestycją lepiej poczekać do odpowiedniego momentu, który przyjdzie albo po spadkach w USA, albo po ogłoszeniu gigantycznego skupu aktywów przez banki centralne.
Podczas kolejnego cyklu bardzo tanio wycenione rynki (Polska, Rosja, Turcja, Czechy) powinny przynosić wspaniałe wyniki. W przypadku wymienionych giełd wskaźnik CAPE oscyluje w granicach 7-11. Z kolei dane historyczne pokazują, że tak nisko
wycenione rynki zazwyczaj przynosiły w kolejnej dekadzie zyski rzędu 9-10% rocznie.
Podsumowując, za rajdem rynków EM podczas kolejnej hossy przemawiają zarówno
migracje kapitału, jak i obecne wyceny. Sprzyjają im też cykle dolarowe, o których
powiemy teraz parę słów.
Waluty krajów EM
Podobnie jak kapitał migruje od rynków rozwiniętych do rozwijających się i na odwrót, tak niemal identycznie sytuacja wygląda na rynku walut. Kiedy kapitał płynie
do aktywów w krajach rozwiniętych (głównie USA) powoduje to również umocnienie dolara. Z kolei wraz z początkiem kolejnej hossy dolar zaczyna słabnąć, na czym
zyskują surowce, metale, ale również waluty krajów emerging markets (w większości
powiązane dość mocno z surowcami).
Efektem tych przepływów kapitału są tzw. 16-letnie cykle dolarowe.
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Zauważcie, że pierwszy szczyt przypadł na 1985 rok. Był to czas, kiedy amerykańska
giełda była mocno rozpędzona. Następnie w 1987 roku doszło do ostrych spadków,
a w kolejnych latach to rynki EM mocno zyskiwały. Indeks dolara zaliczył dno w 1992
roku, a następnie stopniowo się umacniał. Na fali opisanej hossy internetowej, do
dolara płynął coraz większy kapitał. Szczyt osiągnięto w roku 2001. Był to punkt kulminacyjny, po którym pojawiła się recesja, która zawsze napędza dodatkowo dolara (ze względu na niepokój na rynkach, ludzie wybierają główne waluty).
W kolejnych latach, już po pęknięciu bańki, uwagę zaczęły zwracać aktywa materialne. W tym miejscu warto wyjaśnić jedną kwestię: skoro rosną np. surowce, wydobywane w dużej mierze w krajach EM, to znaczy, że te gospodarki znajdują się w
coraz lepszej sytuacji (rosną zyski przedsiębiorstw). Kraje rozwijające się przyciągają
inwestorów, a więc rośnie popyt na ich walutę.
Tak właśnie było w latach 2003-2008. Warto podkreślić, że dotyczyło to nie tylko gospodarek surowcowych, ale w ogóle rynków EM. Były to kraje, gdzie międzynarodowy kapitał szukał okazji na wypracowanie ponadprzeciętnych zysków, co automatycznie przekładało się na siłę lokalnych walut. Świetnym przykładem jest tutaj
złoty. Jeszcze w 2001 roku kurs USDPLN wynosił 4,5. Z kolei w 2007 roku dotarł do 1,96.
Oczywiście potem doszło do bessy, a następnie w marcu 2009 roku zaczęła się
hossa, którą zdominowały Stany Zjednoczone i ich dolar. Kolejny szczyt na indeksie
dolara został osiągnięty w 2017 roku. Potem USD zaczął tracić. Nie trwało to jednak
długo i dziś znowu widzimy jego umocnienie. Czy to oznacza, że cykle dolarowe
nagle stały się mrzonką? Nie, po prostu dolar obecnie jest napędzany niepewnością
na rynkach finansowych. Ten etap może jeszcze potrwać, co oznaczałoby dalsze
umacnianie się dolara w kolejnych miesiącach. Później jednak przyjdzie nowa hossa
i, biorąc pod uwagę historię, przyniesie ona powtórkę lat 2003-2008.
Cykle dolarowe przedstawiliśmy na przykładzie indeksu dolara, który pokazuje siłę
amerykańskiej waluty w odniesieniu do kilku głównych walut (np. euro czy funta).
Warto jednak dodać w tym miejscu, że jeśli dolar będzie tracił 10 czy 15% w stosunku
do chociażby euro, to jego spadek w stosunku do walut krajów rozwijających się
będzie znacznie większy. W skrajnym przypadku możliwa jest powtórka z lat 20012008, kiedy dolar osłabił się o ponad 50% w stosunku do złotego.
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Teraz spójrzmy na całość z perspektywy doświadczonych, międzynarodowych inwestorów. Mają oni świadomość, że rynek w USA jest drogi, a rynki EM w większości
są tanie. Wiedzą też, że kiedy zacznie się nowa hossa, waluty krajów rozwijających
się będą rosły w siłę. Tymczasem wynik z inwestycji na rynkach EM zależy od dwóch
rzeczy – wyników lokalnej giełdy oraz kondycji lokalnej waluty. Nie ma wątpliwości,
że najbardziej doświadczeni inwestorzy już szykują się do wspaniałej okazji, jaką
będą inwestycje w krajach EM.
Surowce
Skoro dolar ma się osłabiać w trakcie kolejnego cyklu, to warto przyjrzeć się aktywom, które są odwrotnie skorelowane z USD. Pierwszą tego typu grupą są surowce.
Dla osób, które rzadziej czytają o surowcach, zamieszczamy wykres na którym na
zielono oznaczony został indeks dolara, a na niebiesko surowcowy indeks CRB. Odwrotna korelacja jest wyraźna.
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Które surowce zyskają najsilniej? Tak naprawdę należałoby przeprowadzić dogłębną analizę popytu i podaży w każdym z przypadków, więc zwrócimy uwagę
wyłącznie na wybrane. W kolejnych latach powinniśmy być świadkami rozpędzania
się rewolucji motoryzacyjnej. Mamy na myśli przejście od silników spalinowych do
elektrycznych. To oznacza zwiększony popyt na surowce używane do produkcji baterii, takie jak nikiel, kobalt czy lit. Jeśli wszystkiemu towarzyszyć będzie osłabienie
dolara, to wystrzał cen będzie jeszcze większy.
Potencjał do wzrostu wymienionych surowców jest znaczący. Zarówno nikiel, jak i
kobalt, kosztują mniej więcej tyle co 30 lat temu. Sytuacja wygląda trochę gorzej w
przypadku litu (wzrost o ok. 130% od początku lat 90-tych), ale akurat ten ostatni
surowiec może najsilniej skorzystać na rewolucji w motoryzacji.
Biorąc pod uwagę wszystkie surowce, największe nadzieje wiążemy z uranem. W
przypadku tego surowca cena wciąż utrzymuje się poniżej kosztów wydobycia. Kilka
bardzo trudnych lat sprawiło, że z rynku wypadło 90% firm. Najwięksi producenci
(Cameco oraz rząd Kazachstanu) stopniowo ograniczają produkcję, nie chcąc
sprzedawać surowca po zaniżonych cenach. Z kolei przywódcy wielu krajów z całego świata decydują się na uruchomienie nowych reaktorów. To oznacza, że zbliżamy się do momentu w którym spadająca podaż surowca „zderzy się” z rosnącym
globalnym popytem. Efekt może być tylko jeden – znaczący wzrost ceny uranu.
Skoro już mówimy o prawdopodobnej powtórce hossy z lat 2003-2008, to dodajmy,
że po raz ostatni tak trudna sytuacja na rynku uranu miała miejsce w latach 20012002. Wówczas surowiec kosztował niecałe 10 USD za funt. W 2003 roku zaczęły się
wzrosty, które trwały przez 5 lat. Hossa doprowadziła uran do poziomu 140 USD za
funt!
Jeśli sam surowiec wzrósł 13-krotnie, to producenci musieli skorzystać dużo bardziej.
Tak też się stało. Akcje spółek wydobywających uran rosły od kilkuset do nawet kilku
tysięcy procent. Biorąc pod uwagę obecną sytuację, powtórka tego scenariusza
jest całkiem możliwa.
Metale szlachetne
W pierwszej kolejności przychodzi na myśl złoto, które nie bez powodu jest określane
mianem „antydolara”. Poniższe porównanie cen kruszcu i indeksu dolara mówi
samo za siebie.
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Warto zaznaczyć, że oprócz prawdopodobnego osłabiania się dolara, cenę złota
napędzać powinny również działania banków centralnych. Po pierwsze, FED czy
EBC zaczynają ponowne luzowanie polityki, które będzie wiązało się m.in. z obniżkami stóp procentowych. Oznacza to, że będą one dużo niższe niż inflacja. W takim
otoczeniu złoto zawsze spisywało się świetnie, gdyż było (i wciąż jest) postrzegane
jako aktywo gwarantujące ochronę majątku.
Po drugie, bankierzy centralni regularnie dają do zrozumienia, że ich celem jest wykreowanie wysokiej inflacji. Członkowie FED mówią jasno, że cel inflacyjny wynosi
2%, ale ich zdaniem lepiej byłoby gdyby inflacja znajdowała się powyżej, a nie poniżej celu.
Dlaczego wykreowanie wyższej inflacji jest takie ważne? Ponieważ globalna gospodarka jest dławiona gigantycznym zadłużeniem. Z perspektywy bankierów i rządów
inflacja jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ może ona doprowadzić do dewaluacji zadłużenia. Oczywiście będzie to też oznaczało dalsze niszczenie walut, co
tylko przysporzy popularności złotu.
W ślad za złotem niezmiennie podąża srebro. Ono także mocno skorzysta na osłabieniu dolara. Pojawia się zatem pytanie: co lepiej wybrać, złoto czy srebro? Najlepiej jeśli w portfelu znajdują się oba metale, natomiast proporcje faktycznie nie powinny być równe. Świadczy o tym poniższy wykres, który pokazuje ile uncji srebra
można kupić za jedną uncję złota. Generalnie poziom powyżej 70 wskazuje, że srebro jest tanie w stosunku do złota.
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Jak widać, wciąż jesteśmy na etapie, kiedy srebro wydaje się być dużo lepszą inwestycją niż złoto.
Nie zmienia to faktu, że zarówno jeden, jak i drugi metal mają przed sobą świetlane
perspektywy.
Polska giełda
Co prawda napisaliśmy już wcześniej o atrakcyjnych wycenach rynków EM, ale krajowej giełdzie wypada jednak poświęcić kilka słów więcej.
Wiele mówi się o tym, że GPW zostanie wzmocniona kapitałem napływającym w
ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych. Kilka miesięcy temu postanowiliśmy
zadać sobie trud obliczenia potencjalnego wpływu PPK na polską giełdę i porównania go z ew. napływem kapitału zagranicznego.
Co się okazało? W wariancie optymistycznym, już po 2021 roku, PPK będą przynosić
giełdzie 13 mld złotych rocznie. Z kolei w samym 2017 roku kapitalizacja GPW (w
dużej mierze za sprawą inwestorów zagranicznych) wzrosła o 265 mld złotych!
Jak się okazuje, PPK nie będą odgrywać aż tak istotnej roli. To napływ kapitału zza
granicy jest tym czynnikiem, który może się okazać kluczowy dla wzrostów na GPW.
Patrząc z tej perspektywy, jeszcze bardziej istotna staje się kwestia migracji kapitału.
Na GPW jest dziś tanio, jednak warto zauważyć spore dysproporcje między dużymi i
małymi spółkami. Wskaźnik cena/zysk dla WIG20 wynosi ponad 17, z kolei dla
sWIG80 niecałe 10! To właśnie średnie i małe spółki są dziś gigantyczną okazją inwestycyjną. Czy to oznacza, że nie mogą się stać tańsze? Nie. Powód już znacie: jeśli
akcje w USA będą spadać, to również Polska giełda dozna przeceny. Trzeba jednak
podkreślić, że na mniejszych spółkach w Polsce jest już bardzo tanio i potencjał do
spadków jest naprawdę niewielki.
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Z kolei kiedy polska giełda dozna takiego napływu kapitału, jak w latach 2003-2007,
to 3- lub 4-krotny wzrost wycen w trakcie kolejnej hossy jest jak najbardziej realny.
Spółki value
Zanim przejdziemy do szczegółów, bardzo ważne jest zrozumienie różnic w specyfice spółek growth i value. Te pierwsze skupione są na dynamicznym rozwoju. Zazwyczaj działają w sektorze nowych technologii. Mocno stawiają na marketing. Nie
wypłacają dywidend, bo wolą dokonywać przejęć. Czasem ich historia kończy się
dobrze, a czasem przelatują przez rynek jak meteoryty i słuch po nich ginie.
Ze spółkami value jest zupełnie inaczej. Są to przedsiębiorstwa, które mają ugruntowaną pozycję na rynku. Ich działaniom towarzyszy ograniczona zmienność. Prowadzą oczywiście badania, ale nie wydają ogromnych sum na marketing, rzadziej dokonują przejęć. Cenią sobie stabilność, a wiernym akcjonariuszom wypłacają zazwyczaj regularną dywidendę. W wielu przypadkach spółki value wydają się inwestorom „nudne”, ponieważ działają w branżach, które nie budzą żadnych emocji
bądź są wręcz pomijane w dyskusjach.
Nie zmienia to jednak faktu, że na przestrzeni ostatnich 90 lat, to właśnie spółki value
przynosiły rezultaty lepsze od spółek growth.

Źródło: Dimensional Fund Research

Z drugiej strony, ostatnia hossa została całkowicie zdominowana przez spółki
growth, które zdobyły ogromną popularność (Netflix, Tesla, Amazon, Apple, Google, Facebook). Skala przewartościowania growth względem value osiągnęła ostatecznie wartości porównywalne z tymi z lat 2000-2001.
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Sami widzicie, że trudno uniknąć ciągłych porównań do początku XXI wieku.
Naszym zdaniem spółki value w kolejnych latach będą odrabiać straty do spółek
growth. Zresztą obecne dysproporcje są tak duże, że niektóre solidne, dywidendowe spółki są do kupienia za stosunkowo małe pieniądze. Przykładami mogą być
Gazprom czy Arcellor Mittal (wskaźniki cena/zysk na poziomie 4). Na polskim parkiecie za taką spółkę można uznać PZU (cena/zysk = 9, dywidenda na poziomie niemal
8%).

Podsumowanie
Powyższy artykuł dotyczy kolejnej hossy, więc oczywiście dość mocno wybiega w
przód. Z drugiej strony, wiedza na temat niedowartościowanych aktywów do których skieruje się kapitał, jest bardzo ważna. Dzięki niej możemy śledzić odpowiednie
aktywa w trakcie bessy i skupować je w odpowiednich momentach, tzn. w okresie
skrajnego pesymizmu czy też po ważnych decyzjach banków centralnych.
W przypadku większości wymienionych aktywów z zakupami należy poczekać. Surowce oraz waluty i giełdy krajów EM mogą jeszcze doznać przecen w efekcie pogorszenia koniunktury gospodarczej i ucieczki kapitału do aktywów „Safe haven”.
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Jest jednak pewien wyjątek. Są nim metale szlachetne. Złoto i srebro powinny znaleźć się w portfelach inwestorów jak najszybciej, ponieważ każda kolejna decyzja
banków centralnych będzie tylko wzmacniać zainteresowanie kruszcami.

Independent Trader Team
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Q&A u Wapniaka
Drodzy Czytelnicy,
przed weekendem postanowiłem opublikować 3-częściową sesję pytań i odpowiedzi, która pojawiła się na kanale „Veto”. To dobrze, że u Wapniaka są coraz ambitniejsze treści, a prowadzący zainteresował się tematem inwestycji. Cieszy mnie, że i
ja mam w tym swój udział. Być może dzięki naszym wspólnym nagraniom więcej
ludzi zainteresuje się ochroną i pomnażaniem własnego kapitału.
W pierwszym epizodzie (niezwykle trudnym do odnalezienia w wyszukiwarce) ponownie wracamy do tematu wyceny złota i srebra. Szkoda, że odcinek jest trochę
zdominowany przez spór pomiędzy TJS’em i XTB, ale nie miałem wyjścia i musiałem
się do niego odnieść.
Pozostałe dwie części to już stricte dyskusja na temat geopolityki i aktualnej sytuacji
gospodarczej. Po pytaniach jakie napłynęły widać, że najwięcej emocji budzi
widmo recesji gospodarczej i związane z tym działania banków centralnych. Omówiliśmy niemal wszystko: kursy walut, surowce, rynek długu, akcje notowane na
GPW, ale również w Rosji (Gazprom) czy USA.
Mam nadzieję, że moje odpowiedzi pomogą Wam lepiej inwestować.
https://youtu.be/l3xXRE3ISHA
https://youtu.be/kHPH-MxwkI0
https://youtu.be/vcBJDF07pbs

Trader21
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Modern Monetary Theory, czyli jak pozbyć się długu
Mniej więcej do początku lat 70-tych obecny system monetarny funkcjonował w
miarę przyzwoicie. Dolar był powiązany ze złotem. Pozostałe główne waluty z dolarem dzięki czemu, każdy z uczestników systemu musiał prowadzić w miarę konserwatywną politykę. Po tym jak prezydent USA Richard Nixon w 1971 roku zerwał link
pomiędzy dolarem, a złotem politycy oraz bankierzy uzyskali pełną kontrolę nad systemem. Wydatki rosły, deficyt przestał być problemem. Ostatecznie zawsze można
zwiększyć zadłużenie czy po prostu dodrukować waluty. Jednocześnie wszelkiej maści ekonomiści zaczęli przekonywać społeczeństwo, że dług pomaga gospodarce.
Intensywnie indoktrynowano nas, że zadłużając się dziś, wydajemy więcej, gospodarka się rozwija i dzięki temu jutro będziemy mieli większy wzrost gospodarczy. O ile
w przypadku bardzo małego zadłużenia nieznaczny jego przyrost może pozytywnie
wpłynąć na gospodarkę, o tyle po przekroczeniu pewnego poziomu ciężar odsetek
jest na tyle duży, że tłumi wzrost produktywności. Wyobraźcie sobie, że dług państwa
w relacji do PKB wynosi 10%. Jeżeli nieznacznie zwiększymy zadłużenie to powiedzmy
1 mln USD dodatkowego długu wygeneruje wzrost gospodarczy na poziomie 2-3
mln. Ma to jakiś sens. Z czasem jednak dodatkowy dług wywiera coraz mniejszy efekt
na gospodarkę. Przy takim stanie zadłużenia i upolitycznienia gospodarki z jakim
obecnie mamy do czynienia dług przyrasta w tempie dużo szybszym niż ma to miejsce w przypadku PKB. Dla przykładu, w latach 70-tych w USA każdy dolar dodatkowego długu generował wzrost gospodarczy na poziomie 4 dolarów. Nieźle. Dla porównania w trakcie ostatniej dekady było to już tylko 44 centy. Dług urósł o 11,6 bln
USD podczas gdy PKB w tym samym czasie zwiększyło się zaledwie o 5,1 bln USD.
Dług jest długiem, który w ten czy inny sposób trzeba spłacić. Czy jednak cały wzrost
PKB przekłada się na wzrost jakości życia? Chyba sami już potraficie na to odpowiedzieć.
W każdym razie prawie 50 lat bez hamulca w postaci złota doprowadziło do sytuacji, w której dług całkowity, przez który rozumiemy zadłużenie rządu, dług korporacyjny oraz osobisty przekroczył 300% PKB. Jeżeli uwzględnimy zadłużenie sektora finansowego dojdziemy do 350%, co jest wartością trzykrotnie wyższą niż na początku
lat 70-tych i jednocześnie najwyższą w historii. Mimo skrajnie niskich stóp procentowych bardzo ciężko jest kontrolować taki stan. Dlatego też głównym celem ludzi jak
i instytucji kontrolujących obecny system jest redukcja zadłużenia do poziomów,
przy których przestaje być on zagrożeniem.
Dług można zredukować na dwa sposoby: poprzez deflacyjny krach lub inflację.
Pierwsze rozwiązanie, czyli deflacyjny krach przebiega dość brutalnie. Inwestorzy widząc nadmierne zadłużenie przestają kupować różnego rodzaju obligacje. Brak kapitału na rynku sprawia, że rosną odsetki od wszelkich instrumentów opartych na
długu. Nadmiernie zadłużone instytucje zaczynają bankrutować. Wraz z nimi upadają kolejne instytucje powiązane kapitałowo. Jednocześnie banki wstrzymują całkowicie kredytowanie, aby stworzyć jak największą poduszkę bezpieczeństwa. Niektóre banki, które w dobrych czasach rozdawały kredyty na lewo i prawo teraz zmagają się z falą opóźnień w spłatach jak i odpisach wynikających z niespłacalnych
kredytów.
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Te w najgorszej sytuacji szybko upadają, a ludzie tracą część oszczędności. Sytuacja
w gospodarce pogarsza się drastycznie. Bardzo spadają wpływy z podatków w
efekcie czego rząd zawiesza spłatę zobowiązań wynikających z obligacji jak i masowo tnie wydatki. Inwestorzy wpadają w panikę, brakuje chętnych na jakiekolwiek
obligacje rządowe czy korporacyjne. Nie mając wyjścia inwestorzy godzą się na
częściowe umorzenia obligacji w zamian za spłatę reszty zadłużenia rozłożoną na
lata. Gospodarka realnie kurczy się o 20-30%. Kilka banków jak i dużych przedsiębiorstw ogłasza upadłość. Bezrobocie skokowo rośnie. Z rynku znikają firmy nieproduktywne, źle zarządzane, jak i te nadmiernie zakredytowane. Rząd, któremu zabrakło pieniędzy masowo redukuje zbędne wydatki, likwiduje agencje rządowe zostawiając więcej miejsca w gospodarce dla sektora prywatnego. Nie mając wyboru
pozbywa się udziałów w spółkach skarbu państwa. Wraz z depresją gospodarczą
spadają ceny większości aktywów i jednocześnie rośnie koszt pieniądza. Po ciężkich
i burzliwych miesiącach gospodarka może się odrodzić pozbawiona ciężaru długu,
nieefektywnych przedsiębiorstw oraz nadmiernej roli państwa. To co opisałem powyżej nie jest niczym nowym. Jeszcze 20 lat temu bankructwa państw ze wszystkimi
tego konsekwencjami były na porządku dziennym. Obecnie jednak takie oczyszczenie jest bardzo niepożądane, gdyż w dobie internetu i swobodnej wymiany informacji zarówno rządzący jak i instytucje, które zarządzają systemem mogą bardzo
łatwo utracić kontrolę nad społeczeństwem. Z tego powodu, powolne rozłożone
na lata inflacyjne wyjście z długów jest dużo bardziej pożądane.
Aby w inflacyjny sposób pozbyć się długu w pierwszej kolejności zwiększamy podaż
waluty w taki sposób aby ta trafiła na ulicę podnosząc ceny produktów i usług. Zazwyczaj najbardziej efektywnie działa to gdy zwiększamy wydatki socjalne, gdyż im
mniej ludzie zarabiają tym więcej dochodów wydają na bieżące potrzeby. Jednocześnie rozdając pieniądze na lewo i prawo kupujemy sobie głosy i zapewniamy
reelekcję. Ceny rosną, ale ludzie cieszą się, gdyż dostają coś za darmo. Gospodarka
funkcjonuje coraz gorzej gdyż z dodruku dotuje się różnego rodzaju nieefektywne
projekty, a jednocześnie rosną koszty pracy, ponieważ wiele osób otrzymując zasiłki
pozostaje poza siłą roboczą żyjąc wyłącznie z pomocy socjalnej. Z czasem inflacja
wymyka się spod kontroli. Bank centralny podnosi stopy lecz dużo wolniej niż wynikałoby to z inflacji. W ciągu roku realna wartość długu zmniejsza się od kilku do kilkunastu procent. W wyniku inflacji z jednej strony spada realne zadłużenie rządu,
korporacji jak i osób posiadających kredyty. Z drugiej strony dokładnie tyle samo
tracą osoby czy firmy trzymające środki na kontach, lokatach czy w obligacjach.
Dług nie znika tak po prostu. Jest transferem od grupy, która posiada kapitał do
grupy, która leci na długu. W dłuższym terminie wyjście z długu poprzez inflację przynosi dużo więcej negatywnych skutków niż szybki twardy reset deflacyjnego krachu.
Z punktu widzenia polityków jak i bankierów dużo bezpieczniej jest po cichu, inflacyjnie okradać społeczeństwo niż zaryzykować utratę władzy.
To, że inflacyjne wyjście z długów jest już skutecznie realizowane widzimy na przykładzie gospodarki Stanów Zjednoczonych. W roku 2007 całkowite zadłużenie w USA
przekroczyło 375% PKB. W ciągu ostatnich 12 lat dług rządu USA zwiększył się z 9 bln
USD do 23 bln USD. Wzrosło także zadłużenie korporacji oraz gospodarstw domowych lecz nie tak silnie jak zadłużenie rządowe. Mamy zatem sytuację, w której nominalnie rośnie dług rządowy, korporacyjny oraz osobisty. W magiczny jednak sposób w relacji do gospodarki zadłużenie spada. Jak to jest zatem możliwe? Odpowiedzią jest inflacja, dużo wyższa niż ta, o której słyszymy z ust polityków.
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Rozumiecie teraz czemu bankierzy centralni wmawiają nam, że koniecznie potrzebujemy wyższej inflacji?
Wróćmy jednak to twardych danych. Mianowicie na przestrzenie ostatnich 10 lat
banki centralne wykreowały około 17 bln USD, które w większości trafiły na rynki finansowe doprowadzając do tzw. everything bubble - jednoczesnej bańki w wielu
klasach aktywów. Za walutę „stworzoną” dosłownie z powietrza skupowano obligacje rządowe, aby obniżyć koszt obsługi długu, co niby miało stymulować gospodarkę. Skupowano akcje oraz nieruchomości, gdyż ich wysokie ceny miały wywołać psychologiczny efekt bogactwa i w ten sposób zachęcić ludzi do wydawania
pieniędzy. Skupowano także toksyczne aktywa aby wyratować instytucje, które w
przeszłości podejmowały ogromne ryzyko wysyłając im jednoznaczny sygnał. Ryzykujcie dalej. Jak wam się uda zarobicie krocie. Jak nie to i tak was wyratujemy z
pieniędzy podatników. Ostatecznie dodruk pięknie nazwany QE (Quantitative Easing- luzowanie ilościowe) wypaczył mechanizmy gospodarcze oraz rynkowe, doprowadził do drastycznego wzrostu zadłużenia oraz bańki spekulacyjnej w większości aktywów finansowych. Jedyne czego nie wywołał to wysokiej inflacji, czego bardzo oczekiwano.
Bankierzy centralni to w zdecydowanej większości akademicy, którzy w realnym biznesie nie przepracowali nawet godziny. Między innymi dlatego ich modele czy przewidywania tak często rozjeżdżają się z rzeczywistością. Jest jedna rzecz, która wychodzi im bezbłędnie. Jest to niszczenie waluty. Skoro QE nie wywołało inflacji na
pożądanym poziomie to należy zadziałać bardziej agresywnie. W mediach głównego nurtu niemalże na całym świecie wbija się nam do głowy, że receptą na spowolnienie gospodarcze jest wyższa inflacja. Argumenty za poparciem tej teorii są
tak idiotyczne, że nie będę tracił czasu na ich przywoływanie. W każdym razie skoro
QE nie przyniosło tak „dobrych rezultatów” jako oczekiwano to zastąpimy je MMT
czyli „Modern Monetary Theory”. Brzmi nieźle, nawet poważnie, ale co się za tym
kryje?
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Modern Monetary Theory
Jeszcze 15 lat temu gdy w jakimś kraju trzeciego świata nie dopinał się budżet, a
zagraniczni kredytodawcy nie mieli odwagi pożyczyć pieniędzy lub domagali się
zbyt wysokich odsetek bank centralny uruchamiał dodruk. Zaczynano powoli. Skoro
dodrukiem można finansować obietnice wyborcze bez konieczności podnoszenia
podatków to tego należy się trzymać. Z czasem coraz wyższe deficyty wymagały
większego dodruku. Inflacja rosła najpierw powoli. Później w ciągu miesięcy wymykała się spod kontroli. Gospodarka pogrążała się w depresji, inwestorzy porzucali
walutę i dochodziło do hiperinflacji.
Debilna polityka dodruku, która jeszcze niedawno była stosowana wyłącznie przez
afrykańskich dyktatorów wyśmiewanych na całym świecie już niedługo stanie się
globalnym standardem. Nie będzie to jednak dodruk walut czy QE. Będzie to promowana przez ekonomistów Modern Monetary Theory. Nowo wykreowane środki
trafią zarówno do sektora publicznego jak i prywatnego. Deficyt nagle nie będzie
się liczył, skoro każdą dziurę budżetową można zadrukować i co ważne pieniądze z
dodruku wreszcie trafią na ulicę podnosząc inflację. W jaki sposób pieniądze mają
trafiać do sektora prywatnego, jeszcze do końca nie wiem. Może to być bezpośrednia pomoc dla firm, które już dawno powinny zbankrutować, robiąc miejsce dla
efektywniej zarządzanych. Być może będzie to bezzwrotna pomoc dla banków, aby
te uruchomiły ogromną akcję kredytową wiedząc, że w razie problemów ciężar niespłacalnych długów weźmie na siebie państwo. Kolejnym, krokiem będzie obniżenie stóp procentowych. Bez znaczenia jest fakt, że te i tak są dużo niższe niż inflacja.
Przy stopach znacznie poniżej zera walka z gotówką przyjmie bezprecedensowe
rozmiary, a każdy kto ceni sobie resztki prywatności zostanie zrównany z handlarzem
narkotyków. Ostatecznie na pewno ma coś do ukrycia. Teraz może pomyślicie, Trader trochę przesadził. Kolejna teoria spiskowa. To co przeczytaliście powyżej to nie
moje wymysły lecz propozycje z publikacji firmy BlackRock. Autorami są Jean’a
Boivin – szef Banku Kanady, Stanley Fisher – dawny wiceszef FED’u oraz Philippa Hildebranda – byłego prezesa SNB. Słów tak wpływowych ludzi się nie ignoruje.
Tak drastyczna zmiana polityki wywoła wielorakie skutki:
a) Masowy wzrost skupu obligacji rządowych przez banki centralne po to aby sprowadzić lub utrzymać rentowność obligacji blisko zera. Większość nowych obligacji
będzie skupowanych przez banki centralne, dzięki czemu deficyty budżetowe bez
problemów będą finansowane dodrukiem. W takiej sytuacji z roku na rok dziura budżetowa będzie coraz większa. Większa będzie także skala dodruku oraz waluty trafiającej do obiegu.
b) Masowy wzrost emisji obligacji korporacyjnych skupowanych przez banki centralne podobnie jak ostatnio robił EBC. Doprowadziło to do takich patologii, że obligacje niektórych korporacji mają negatywne oprocentowanie.
c) Wzrost wydatków socjalnych w stylu 500+ dzięki czemu utrzyma się relatywne spokojne nastroje. Być może zostanie wprowadzona jakaś forma bezwarunkowego dochodu gwarantowanego dzięki czemu uda się zamaskować rosnące bezrobocie.
Jednocześnie bardzo wzrośnie poziom uzależnienia ludzi od rządu.
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d) Masowe zwiększenie dotacji dla nierentownych przedsiębiorstw oraz projektów
poprawnych politycznie. Górnictwo przynosi straty? Nieważne dopłacimy. Nie
mamy elektrowni jądrowej? Jak to, musimy ją mieć. Nieważne czy jest to uzasadnione ekonomicznie czy nie. A może powinniśmy wspierać autonomiczne samochody elektryczne czy nowe technologie? Cele szczytne, a więc i środki się znajdą.
Ostatecznie dodruk nic nie kosztuje.
e) W sytuacji, w której kapitał z dodruku trafia do wybranych przedsiębiorstw z sektora prywatnego i tych należących do skarbu państwa, małym firmom dużo trudniej
będzie konkurować z molochami. Po pierwsze firmy korzystające z pomocy publicznej od razu są na uprzywilejowanej pozycji. Mogą funkcjonować na granicy opłacalności, ale utrzymają się na powierzchni dzięki grantom z budżetu. Po drugie, aby
budżet się nie rozpadł małe firmy należy wysoko opodatkować by znaleźć środki na
dotacje. Efekt będzie taki, że z czasem większość osób będzie pracować albo dla
rządu albo dla międzynarodowych korporacji.
f) Wzrost inflacji oraz marnotrawstwo środków publicznych zawsze negatywnie przekłada się na gospodarkę i wywołuje realny spadek dochodów. Aby przeciwdziałać
napięciom z tego wynikających zapewne przyśpieszy trend współdzielenia zamiast
posiadania tzw. sharing economy, w której częściej użytkujemy dany produkt zamiast posiadać go na własność. Obecnie coraz więcej osób rezygnuje z zakupu
samochodów w imię wynajmu. Ostatecznie samochód prywatny użytkowany jest
ok 5% czasu. W mojej ocenie jest to akurat trend pozytywny, gdyż w dłuższym czasie
może on odwrócić proces celowego postarzania produktu. Kupując samochód
jako jedni z milionów nabywców nie mamy żadnego wpływu na jego jakość. Zamawiając ich setki tysięcy jak firmy zajmujące się car-sharing’iem, jesteście w stanie
wymusić większą trwałość. Co więcej Tesla już przymierza się do wprowadzenia
współdzielenia autonomicznych samochodów zarabiających na siebie w czasie
gdy nie używa ich właściciel. Być może jestem zbytnim optymistą, ale mam nadzieję, że aby utrzymać względny spokój władze USA odtajnią część z 6000 tys. patentów mogących ułatwić nam życie, a które podobno zagrażają bezpieczeństwu
narodowemu (czytaj zyskom międzynarodowych korporacji).
g) Przy zastosowaniu wszelkich „dobrodziejstw” Modern Monetary Theory dochodzimy do sytuacji, w której wysoka inflacja będzie standardem. Jednocześnie banki
centralne będą utrzymywać niskie stopy procentowe. Środki na lokatach będą
gwałtownie tracić na wartości. W obligacjach też nie ochronimy kapitału, gdyż ich
rentowność będzie sztucznie zaniżana interwencjami banku centralnego. Dochodzimy zatem do sytuacji w której 90% społeczeństwa nie będzie w stanie ochronić
oszczędności przed inflacją podobnie jak w Polsce w latach 80-tych czy 90-tych.
Efektem będzie drastyczny spadek poziomu oszczędności oraz uzależnienie od kredytu.
h) Wysoka inflacja oraz niskie stopy procentowe wydają się być idealnym otoczeniem do zaciągania kredytów. Ostatecznie co z tego że płacimy 3% odsetek skoro
w tym samym czasie dewaluuje się nam 10% kredytu. Jeszcze do niedawna postrzegałem taki scenariusz jako okazję do zarobku. Trochę inne spojrzenie rzucił Martin
Armstrong w jednym z wywiadów. Podkreślił problem nadmiernego zadłużenia,
które ma zostać zredukowane w wyniku inflacji. Jednocześnie aby nowy dług w ujęciu nominalnym nie przyrastał zbyt szybko zasugerował, że w przyszłości będziemy
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mieli dwa rodzaje stóp procentowych. Z ujemnych stóp procentowych będą korzystać rządy oraz międzynarodowe korporacje, dzięki czemu ich dług stopniowo sam
się zdewaluuje. Z drugiej strony w wyniku spowolnienia gospodarczego kredyt dla
osób fizycznych ma być dostępny, ale odsetki mają być utrzymane na poziomie
kilku procent co ma wynikać ze zwiększonego ryzyka po stronie banku. Jak to będzie
wyglądało w praktyce zobaczymy zapewne za kilka lat.
Finalnie, zapewne część środków z dodruku finansującego dziurę budżetową trafi
na rynek podnosząc inflację. Część trafi do instytucji Too Big To Fail (za duży żeby
upaść) jak i SIFI (instytucje ważne dla systemu), dzięki czemu wykupią mniejszych
konkurentów jeszcze bardziej konsolidując władzę oraz zwiększając wpływy. Kolejna
pula zostanie wykorzystana do zakupu obligacji rządowych, akcji oraz REIT’ów, czyli
nieruchomości. Bank Japonii już dziś posiada ponad 50% wszystkich obligacji rządowych. Utrzymując obecne tempo dodruku za dwa lata będzie posiadał 70%. Kontynuując taką politykę w perspektywie dekady dojdziemy do sytuacji w której głównym wierzycielem rządu jest bank centralny. W takim scenariuszu dany kraj staje się
niejako zakładnikiem banku, który w absolutnej większości przypadków nie jest
jedną z agencji rządowych i nie podlega władzom państwa.

„Nie ma takiej agencji rządowej, która mogłaby podważyć czy unieważnić działania które podejmujemy” - Alan Greenspan sprawujący funkcję prezesa FED w latach 1987- 2006.

Teraz pozostaje się tylko zastanowić. Czy za kilka lat, może dekadę banki centralne
na masową skalę wykorzystają posiadane aktywa (obligacje oraz akcje) skupione
po koszcie zero do wymuszenia na „suwerennych” rządach przejścia do nowego
systemu monetarnego, czy może w międzyczasie dojdzie do wydarzenia, które wywróci obecny system do góry nogami? Ostatecznie kilka dni temu stało się coś co
zostało zamiecione pod dywan lecz dla systemu monetarnego ma ogromne znaczenie. Mianowicie władze banku centralnego Holandii otwarcie przyznały, że jeżeli
nie uda nam się opanować obecnych problemów, to możemy nie mieć wyjścia i
jedynym rozwiązaniem będzie powrót w tej czy innej formie do standardu złota. Są
to słowa o kolosalnym znaczeniu. Przez ponad dwie dekady banki centralne pozbywały się złota. Ben Bernanke - dawny prezes FED’u nazwał je nawet „barbarzyńskim
reliktem”. Sytuacja zmieniła się w 2008, kiedy to po raz pierwszy do ponad 3 dekad
banki centralne stały się kupcami złota netto (więcej kupiły niż sprzedały). Od tego
czasu trend zakupu kruszcu przyśpieszał lecz robiono to po cichu. Tu dochodzimy do
sedna. Banki centralne będę robiły wszystko aby utrzymać system na powierzchni.
Liczą się jednak ze scenariuszem, w którym pod ciężarem długu, wysokiej inflacji czy
zapaści gospodarczej ludzie wyjdą na ulicę i zaczną domagać się zmian. Złoto od
tysięcy lat było pieniądzem i stanowiło element stabilizujący papierową walutę.
Mimo iż bankierzy nienawidzą złota, to w pewnym momencie mogę nie mieć wyboru i złoto w ten czy inny sposób powróci do systemu monetarnego. W którym kierunku ostatecznie pójdziemy? Nikt nie wie. Ja jednak nie mam wątpliwości, że w
kolejnych latach inflacja zacznie silnie przyśpieszać. W otoczeniu rosnącej inflacji i
negatywnych rzeczywistych stóp procentowych bardzo dobrze radzą sobie metale
szlachetne oraz surowce, ale to przecież już wiecie.
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Wywiady dla Parkietu, Comparic i VETO
Drodzy Czytelnicy,
zdaję sobie sprawę, że ostatnio umieszczamy na blogu sporo materiałów wideo.
Wynika to z tego, że jak już jestem w Polsce to staram się maksymalnie wykorzystać
ten czas i udzielam sporo wywiadów. Publikowanie ich w dużych odstępach czasu
nie miałoby większego sensu bo straciłyby na aktualności. Dlatego też i tym razem
3 pliki wideo pochodzące z ComparicTV, Parkietu i kanału Wapniaka.
Pierwszy i drugi dotyczą mojego planu inwestycyjnego na najbliższe 5 lat oraz perspektyw dla GPW. Mimo, że mają podobne tytuły poruszałem w nich odmienne tematy. W ostatnim skupiłem się nieco na psychologii inwestowania i omówiłem 5 najczęstszych błędów jakie popełniają inwestorzy indywidualni.
Jednocześnie chcę Was zapewnić, że w kolejnych tygodniach liczba artykułów
wróci do normy. Jeden z nich będzie zawierał fragmenty z nadchodzącej książki.
https://youtu.be/8y1Xmdql75s
https://youtu.be/tGk1K4EW3UQ
https://youtu.be/SpvekCoPVuc
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PKB - wskaźnik fałszujący rzeczywistość
Dla polityków uzależnionych od władzy oraz głosów wyborców, recesja jest koszmarem. Każdy polityk zrobi wszystko, aby odwlec spowolnienie gospodarcze. Dla przykładu, kilka lat temu Donald Trump głośno krytykował FED, gdy ten utrzymywał stopy
procentowe blisko zera przy jednoczesnej inflacji. Odkąd jednak jest prezydentem
USA stał się nagle zwolennikiem niskich stóp, gdyż te rzekomo pomagają utrzymać
wzrost gospodarczy. Czym jednak jest ten wzrost?
Otóż główną miarą wzrostu gospodarczego jest PKB (Produkt Krajowy Brutto) czyli
wartość wszystkich dóbr i usług wytworzonych w ciągu roku. Składają się na nią konsumpcja, inwestycje, wydatki rządowe oraz eksport netto (eksport pomniejszony o
import). Aby wyliczyć czy mamy wzrost gospodarczy sumuje się wartość wszystkich
dóbr i usług wytworzonych w danym roku, a następnie porównuje się do roku poprzedniego po czym wartość koryguje się o wskaźnik inflacji.
Dla pewnego uproszczenia przyjmijmy, że łączna wartość PKB w 2017 wyniosła 100
mld PLN. W roku 2018 wzrosła do 105 mld PLN. Mamy zatem 5% nominalny wzrost
PKB. Jednocześnie mamy 7% realną inflację lecz statystyki rządowe wskazują, iż inflacja CPI wynosi zaledwie 3%. Wg oficjalnych danych mamy zatem 2% realny wzrost
PKB czyli gospodarka nam rośnie. Super. Wystarczyło zaniżyć inflację i już możemy
chwalić się wzrostem gospodarczym i w ten sposób zyskiwać poparcie społeczne.
To jednak nie wszystko. Zastanówcie się co się tak naprawdę składa na produkt krajowy brutto: konsumpcja, inwestycje, wydatki rządowe, eksport netto. Czy wzrost
każdej z tych pozycji rzeczywiście wpływa na poprawę naszego życia? Przeanalizujmy je po kolei?

Konsumpcja
Kupując laptopa, idąc na siłownię, do fryzjera czy korzystając z taksówki wydajemy
zarobione pieniądze przez co rośnie nam PKB. Czy jednak wzrost PKB w każdym przypadku jest dla nas dobry? Przedstawię Wam kilka przykładów. Wnioski wyciągnijcie
sami.
a) Przez pewien czas w Barcelonie mogliśmy poruszać się zarówno taksówkami jak i
Uberem. Rząd jednak mając ogromne wpływy z tytułu sprzedaży licencji na taksówki zdelegalizował Ubera eliminując z rynku taniego konkurenta. Efekt jest taki, że
obecnie koszt przewozów znacząco wzrósł w porównaniu do cen sprzed roku. Ludzie wydają więcej na przewozy więc i PKB wzrosło - super!
b) Większość z nas zdaje sobie sprawę, że trwałość produktów dziś jest makabryczna. Celowe ich postarzanie jest faktem. Globalne koncerny, którym udało się
zmonopolizować pewne gałęzie gospodarki produkują towary w taki sposób aby
dosłownie rozpadły się po „określonym z góry” czasie, zazwyczaj po okresie gwarancji. Mam wystarczająco dużo lat aby pamiętać żarówki, które się nie przepalały
czy telewizory, które działały bez awarii przez 20 lat.
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Co z mercedesami czy toyotami z lat 80-tych które bez problemów przejeżdżały milion kilometrów. Celowe postarzanie produktów jest faktem lecz politycy kompletnie
nic z tym nie robią, bo jest to wbrew interesom korporacji. Teraz zastanówcie się,
jeżeli właśnie zepsuła się Wam zmywarka czy blender - co robicie? Idziecie do sklepu
i kupujecie nowy. Czy jesteście zadowoleni, że sprzęt AGD, który nie był tani musicie
wymienić na nowy bo stary nie nadaje się do użytku? Obecnie jest tak niemalże ze
wszystkim, co kupujemy. Efekt jest taki, że jesteśmy zmuszeni do kupowania nowych
produktów, nie dlatego że chcemy zamienić produkt na lepszy czy ładniejszy, lecz
dlatego że stary po prostu się zepsuł. Co gorsza, miliony ton odpadów trafia na
śmietniki po czym są odsyłane do krajów trzeciego świata. Sprzedaż jednak rośnie a
wraz z nią PKB - super!
c) Większość społeczeństwa jest dziś przepracowana i zestresowana. Jeżeli dodamy
do tego brak ruchu oraz śmieciowe jedzenie to z czasem nasze ciało zaczyna nam
komunikować, że coś jest nie tak. Chorujemy, idziemy najpierw do lekarza. Płacimy
za wizytę. Chwilę później lecimy do apteki. Płacimy za leki. PKB nam rośnie - super!
W Polsce na szczęście poziom zdrowia nie jest zły. Na opiekę zdrowotną wydajemy
niecałe 7% PKB (wokół tego wskaźnika toczy się wiele sporów, są różne metodologie
liczenia, ja skorzystałem z danych OECD). Z prawdziwą tragedią mamy do czynienia
w USA, gdzie liczba chorób określanych jako przewlekłe czy cywilizacyjne jest zatrważająca, a koszty opieki astronomiczne. Efekt jest taki, że wydatki na opiekę zdrowotną stanowią w USA aż 17,8% PKB. Paradoks polega na tym, że im więcej osób
choruje, tym większe wydatki na służbę zdrowia i tym samym wyższy PKB.
Teraz zacytuję słowa, które zostały wykorzystane do walki politycznej: „Polska wydaje na opiekę zdrowotną 6,7% PKB co jest siódmym najgorszym wynikiem wśród
krajów OECD”.
Gdybyśmy mieli szczęśliwe, wypoczęte i dobrze odżywiające się społeczeństwo, to
w ogóle bylibyśmy na samym końcu wydając może 2% PKB na opiekę zdrowotną.
Im bardziej schorowane społeczeństwo, tym większy udział opieki zdrowotnej w PKB.
Rozumiecie paradoks?

Inwestycje
Generalnie wyższe wydatki na inwestycje podnoszą wydajność gospodarki i zwiększają wzrost gospodarczy. Nie do końca wzrost inwestycji przekłada się jednak na
wzrost produktywności. Tu podam Wam tylko dwa przykłady:
a) Rząd polski uwielbia tworzyć przepisy. Im więcej, tym lepiej. Im bardziej niezrozumiałe prawo, tym lepsza pozycja urzędników względem przedsiębiorców. W takim
otoczeniu niezbędne staje się zatrudnienie w firmie prawników oraz dodatkowych
księgowych. Firmy zamiast skupić się na pracach nad udoskonaleniem produktu,
oferowanych usług czy szkoleniach pracowników, tracą czas na spotkania z prawnikami nt. RODO czy doradcami podatkowymi, zastanawiając się jak rozliczyć koszty
w taki sposób, aby nie mieć problemów ze skarbówką.
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Kancelarie prawne, jak i doradcy podatkowi dostarczają usługi więc PKB znowu rośnie, ale czy stanowi to jakąkolwiek wartość dodaną dla społeczeństwa? A może
wręcz odwrotnie?
b) Od dekady mamy na świecie praktycznie zerowe stopy procentowe. Niemalże
darmowy kredyt zachęca do inwestycji. Tymczasem przy normalnych stopach procentowych banki dużo ostrożniej podchodziły do kredytów inwestycyjnych. Szacowany zwrot z inwestycji musiał znacznie przewyższać koszt odsetek, dzięki czemu finansowanie uzyskiwały wyłącznie najlepsze projekty. Dziś ze względu na historycznie
niskie stopy procentowe niezwykle łatwo jest uzyskać kredyt czy znaleźć kupców na
obligacje korporacyjne, przez co realizuje się znacznie więcej projektów. Wpływa to
oczywiście na wzrost PKB, lecz w ostatecznym rozrachunku znaczna część inwestycji
kończy się finansową klapą, a bank czy posiadacze obligacji będą musieli liczyć się
ze stratą kapitału. W ramach przypomnienia odsetek niewykupionych obligacji z
Catalyst dla małych emisji (poniżej 10 mln zł) to 26%, a kryzys się jeszcze nie zaczął.
Innymi słowy: zaniżanie stóp procentowych sprawia, że rośnie nam nominalnie PKB,
lecz środki te w wielu przypadkach są dosłownie marnotrawione. Dzięki niskim stopom procentowym w latach 2006 – 2008 w Hiszpanii powstały całe dzielnice pustostanów. Potem zostały one przejęte przez banki, a dziś nikt nie ma pojęcia co zrobić
z tymi nieruchomościami. Koszty związane z ich wybudowaniem podniosły jednak
PKB, ale czy to dobrze?

Wydatki rządowe
Nim omówię wpływ wydatków rządowych na PKB muszę rozróżnić dwie rzeczy. Często bowiem używa się naprzemiennie dwóch definicji, co może wprowadzać trochę
zamieszania.
Pierwszym są „wydatki rządowe” w wąskim tego słowa znaczeniu. Rozumiemy przez
to wszystkie zakupy towarów i usług realizowane przez jednostki rządowe na wszystkich szczeblach. Obejmują one wynagrodzenie urzędników państwowych, zakup
broni dla wojska oraz wszelkie wydatki inwestycyjne.
Drugą grupę stanowią „Całkowite wydatki rządowe”. Jest to suma wszystkich środków wydawanych przez rząd. Wlicza się tu m.in. wydatki wymienione powyżej, jak i
koszty obsługi długu, wydatki na świadczenia społeczne, koszty związane z utrzymaniem infrastruktury czy biurokracji. Innymi słowy wliczamy tu wszystkie wydatki rządu.
Wąskie wydatki rządowe dla przykładu w USA stanowią 17% w relacji do PKB, podczas gdy suma całkowitych wydatków rządowych wynosi aż 38% PKB. Czemu jest
to takie ważne? Odpowiedź daje nam tzw. krzywa Rahna.

IndependentTrader.pl

Strona 25

Na podstawie danych obejmujących kilkadziesiąt krajów, zebranych na przestrzeni
kilku dekad, amerykański ekonomista Richard Rahn przeanalizował zależność
udziału całkowitych wydatków rządowych (udziału państwa w gospodarce) i jego
wpływu na wzrost gospodarczy. Doszedł do następujących wniosków. Jeżeli udział
państwa w gospodarce jest bliski zeru, mamy anarchię, walkę o władzę i gospodarka stoi w miejscu lub się kurczy. Kiedy jednak rząd zapewnia podstawowe elementy sprawnego państwa jak niezależne sądownictwo, infrastrukturę (drogi, dostarczanie energii) czy bezpieczeństwo wewnętrzne (policja) jak i zewnętrzne (wojsko), to wzrost gospodarczy znacznie przyśpiesza. Najsilniej rozwijały się kraje w którym udział całkowitych wydatków rządowych oscylował miedzy 12-15% PKB.
Po przekroczeniu tego progu gospodarka wyraźnie zwalniała. Związane było to z
tym, że sektor publiczny (politycy czy urzędnicy) przejmował zadania sektora prywatnego. W efekcie spadała jakość usług przy jednoczesnym wzroście kosztów, co
hamowało wzrost gospodarczy. Urzędnicy zawsze wykonywali, wykonują oraz będą
wykonywać czynności gorzej od przedsiębiorców. Wybaczcie jeżeli kogoś uraziłem,
ale taka jest prawda. Urzędnik za z góry określone wynagrodzenie idzie odbębnić
swoje. Jego wynagrodzenie nie zależy od tego ile wkłada serca czy pracy w to, co
robi. Większość administracji nastawiona jest na przetrwanie i wzrost władzy. Zero
motywacji do wzrostu produktywności. Co gorsza większa efektywność oznaczałaby spadek zatrudnienia. Mamy tu zatem nie tyle totalny brak motywacji do pracy,
co wręcz demotywację dla ulepszania czegokolwiek. Dla odmiany przedsiębiorcę
interesuje zysk, będący efektem wzrostu efektywności czy skali. Lepsza usługa czy
produkt oznacza większe zyski.
Przedsiębiorcy, nie urzędnicy, są kołem napędowym gospodarki. Krzywa Rahna nie
kłamie. Gdy udział wydatków rządowych w PKB przekracza 17%, przekłada się to
bezpośrednio na spadek tempa wzrostu gospodarczego.
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Problem dzisiejszego świata jest taki, że większość ludzi ma tak wyprane mózgi, że
nie wyobrażają sobie życia bez ingerencji rządu. Przy każdych problemach słyszymy,
„rząd coś z tym powinien zrobić”, a tymczasem to właśnie przerost administracji rządowej czy biurokracji jest źródłem większości problemów.
Wróćmy jednak do wydatków rządowych i ich wpływu na PKB. Na przykładzie konsumpcji oraz inwestycji pokazałem Wam, że wyższy PKB niekoniecznie musi przekładać się na poprawę stanu życia obywateli. W przypadku wydatków rządowych problem jest dużo, dużo większy gdyż w Unii Europejskiej za ponad połowę gospodarki
odpowiada państwo. Czy aby na pewno żyjemy w gospodarce kapitalistycznej?

Większa ilość regulacji
W 2011 roku opublikowano wyniki raportu podsumowującego zbiurokratyzowanie
poszczególnych gospodarek w UE. Okazało się, że w Polsce mamy 11 razy więcej
przepisów niż w słynącej z innowacyjności Estonii. Pamiętajcie: 11 razy, nie 11%! Skoro
ktoś ten przepisy wymyślił, ktoś musi je realizować, jeszcze inni muszą pilnować ich
przestrzegania. Mówiąc wprost im więcej przepisów komplikujących nam życie, tym
więcej urzędników trzeba zatrudnić. Każdy z nich musi mieć gdzie pracować, na
czym pracować itd. Każdy wydatek z budżetu zmarnowany na urzędnika zwiększa
PKB, ale czy tworzy jakąkolwiek wartość dodaną dla społeczeństwa?

Większe wydatki na socjał
Jednym z głośniejszych tematów w ciągu ostatnich 2-3 lat było 500+. Bez wchodzenia w szczegóły, rząd zwiększył znacząco wydatki na opiekę socjalną, w efekcie
czego ludzie otrzymali od rządu pieniądze za darmo. Rząd nie ma jednak swoich
pieniędzy. Aby nam coś dać w pierwszej kolejności musi obrabować nas podatkami, zadłużyć płacąc od tego odsetki albo też zwiększyć podaż waluty, co uderzy
w nas inflacją. W każdym razie wzrost wydatków socjalnych zwiększył PKB jednocześnie przekładając się na spadek produktywności i wzrost cen. Jak to możliwe? Otóż,
po wprowadzeniu 500+ wiele osób, w szczególności o niższych kwalifikacjach zdecydowało się porzucić pracę. Dodatkowe pieniądze wynikające z pracy były zbyt
niskim motywatorem w stosunku do korzyści wynikających z niepracowania, przez
co rozumiemy czas wolny dla siebie czy spędzony z rodziną. Efekt był taki, że w niskopłatnych zawodach zabrakło ludzi do pracy. Część firm działających w oparciu
o tanią siłę roboczą wypadła z rynku. W innych przypadkach jak zbiór owoców,
znacznie wyższe wynagrodzenia przełożyły się na skokowy wzrost cen. Nie zmienia
to faktu, że wydatki związane z 500+ podnoszą nam PKB.

Katastrofy naturalne
Perfekcyjny przykład totalnego zidiocenia niektórych ekonomistów. Co jakiś czas,
zazwyczaj przy okazji trzęsień ziemi czy huraganów, z ust medialnych ekonomistów
padają pocieszające słowa: „dobrą stroną kataklizmu jest to, że wzrośnie nam PKB”.
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Jest to prawda, ale z czego się tu cieszyć. Trzęsienia ziemi, tsunami, pożary, powodzie czy huragany niszczą nieruchomości, samochody czy całą infrastrukturę, którą
z czasem trzeba odbudować. Odbudowa jak wiadomo kosztuje, a wszystkie wydatki na odtworzenie rzeczy zniszczonych przez kataklizm wliczają się do PKB. Skoro
rośnie produkt krajowy brutto to dobrze, mamy wzrost gospodarczy. Czy widzicie tu
logikę? Bo ja nie. Wszystko co zostało zniszczone jest stratą. Środki przeznaczone na
odbudowę mogłyby zostać wykorzystane dużo bardziej produktywnie lub po prostu
zaoszczędzone na przyszłość. Co gorsza, zazwyczaj gospodarka krajów, które nawiedzają katastrofy pogrąża się w depresji i brakuje pieniędzy na podstawowe wydatki. W takim otoczeniu pieniądze na odbudowę muszą być pożyczone na międzynarodowych rynkach i zazwyczaj odbywa się to na bardzo niekorzystnych warunkach. Czy wydatki poniesione na odbudowę zniszczeń po katastrofach naturalnych podnoszą PKB? Oczywiście, lecz katastrofy przyczyniają się do znacznego zubożenia społeczeństwa co jest bardzo szkodliwe i wzrost PKB tego nie zmieni.

Więziennictwo czy wydatki na policję
Wyobraźmy sobie, że mamy dwa kraje. W pierwszym z nich mamy w miarę równy
lecz wysoki poziom życia i małe bezrobocie. Prawo jest surowe i co ważne szybko
egzekwowane. Efekt jest taki, że nie opłaca się popełniać przestępstw czy wykroczeń. Tym samy bardzo małe środki wydawane są na policję czy więziennictwo.
Małe wydatki, niskie PKB. W tym momencie od razu przychodzą mi do głowy kraje
skandynawskie z lat 80-tych czy Singapur obecnie.
Załóżmy teraz, że w wyniku wojny domowej (która chwilowo zwiększyła PKB poprzez
wydatki na zbrojenia, a następnie na odbudowę zniszczeń) bardzo spadły realne
dochody, wzrosło bezrobocie oraz nierówność. Aby utrzymać porządek wydatki na
policję uległy potrojeniu lecz nadal są niewystarczające. Więzienia są przepełnione
mimo, iż koszty ich utrzymania wzrosły astronomicznie. Nie przejmujcie się jednak, bo
jest dobrze. Ostatecznie PKB wzrosło.
Rozumiecie już jak idiotycznym wskaźnikiem jest PKB. Używamy go od kilku dekad do
określenia wzrostu gospodarczego, który rzekomo ma poprawiać nasz standard życia. Tymczasem jak widzicie w wielu przypadkach wzrost gospodarczy przekłada się
na obniżenie standardu życia. Politycy będą jednak robić wszystko, aby PKB rosło.
W ostatnich latach do wzrostu PKB wlicza się prostytucję, w niektórych krajach handel bronią czy dochody uzyskiwanie z nielegalnych źródeł. Jak się je wylicza? Ano
szacuje się je z powietrza pisząc pod nie odpowiednie uzasadnienie. Chodzi wyłącznie o to, aby podbić nominalnie PKB dzięki czemu politycy będą mogli pochwalić
się wzrostem gospodarczym.
PS. Powyższy artykuł jest fragmentem jednego z czterech tomów książki którą właśnie kończę, a która pewnie ukaże się w ciągu kilku tygodni.
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Opinie Czytelników
Poniżej przedstawiamy opinie naszych czytelników. Są bardzo różnorodne, a wiele z
nich zdecydowanie zasługuje na wyróżnienie.

Opowiem Wam bajkę
Autor: gruby
Swego czasu były sobie banki, które tworzyły miejscową walutę z powietrza. Wytworzoną miejscową walutę dopisywały swoim klientom do stanu ich kont udzielając im
kredytów hipotecznych. A jednocześnie nakładały na te umowy filtr: pożyczamy
wam złotówki, ale umawiamy się, że pożyczyliśmy wam franki od Szwajcarów. Oddacie nam złotówki, my uznamy że oddajecie franki. Co do kursu wymiany to się dogadamy (tak jak dogadują się dilerzy z narkomanami w zaawansowanym stadium
choroby, pełna dowolność, no nie? Ale ten wtręt zmącił przekaz opowiadanej bajki,
wybaczcie). Klienci nie za bardzo kumający co podpisują podpisywali bo dzięki
temu mogli się wprowadzić do domów i mieszkań jak im się wydawało ich własnych
no ale od ludzi nie potrafiących czytać ze zrozumieniem nie można wiele wymagać,
no nie ?
W każdym razie fajnie się kręciło dopóki narkomani, tfu, klienci nie wpadli w poważne uzależnienie. Czarodziejska ręka rynku namieszała w kursie wymiany waluty
lokalnej do franka (tak sama z siebie namieszała, każdy kto twierdzi, że było inaczej
jest antysemitą) i się okazało że raty zaczynają boleć. Politycy nakłamali tak jak oni
to potrafią (a pamiętacie kampanię wyborczą takiego jednego kandydata z dupy
strony ?), zostali w nagrodę za te piękne kłamstwa wybrani a realnie zmieniło się tyle,
że banki otrzymały ustawowy przywilej dowolnego grzebania swoim klientom w zawartości ich ksiąg wieczystych, tego wspaniałego ledgera, który czarno na białym
odróżnia prawdziwych właścicieli nieruchomości od właścicieli, którym się ich własność uroiła. Czyli robi dokładnie to po co go wymyślono. Bez kredytu hipotecznego
pomysł utrzymywania ksiąg wieczystych nie ma sensu, wolni ludzie przekazują swoją ziemię tym, którym chcą przy świadkach na łożu śmierci ustnie albo kawałek wcześniej u wynajętej papugi na kawałku papieru.
Jak by z tymi spadkami nie było: teraz banki siedzące na tych kredytach
mogą dzięki ustawodawcy (on tak sam z siebie robi bankom dobrze i wcale nie
oczekuje za to wyrazów wdzięczności, a skąd) spokojnie czekać co powiedzą sądy
w każdym kolejnym procesie. W lokalnym porządku prawnym importowanym z ZSRR
po drugiej wojnie światowej pojęcie precedensu nie istnieje bo urwało by to lewnikom dochody mnożnikami a jednocześnie narobiło bigosu władzy gdyby przez
przeoczenie któryś z jej podwładnych wydał wyrok dla władzy niewygodny. Ponieważ te franki ani złotówki nie istnieją ani nie istniały to realnym biznesem w przypadku kredytów hipotecznych jest dostawa klitek w celu realizacji aspiracji klientów
w zamian za zgodę klientów na długofalowe ich dojenie oraz oczywiście na ich
koszt. Tylko odsetki się liczą, tylko odsetki mają znaczenie.
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Odsetki za nic, za zgodę systemu na realizację marzeń jego poddanych i to na ich
własny rachunek. Boski biznes, prawdziwa i realna władza, konkretny szmal.
Sądy wydawać będą wyroki. Raz tak, drugi raz inaczej. Nie ma znaczenia w
którą stronę. Znaczenie ma że dzięki uprzejmemu i bezinteresownemu ustawodawcy banki mogą wziąć wszystkie umowy, które sąd im nakaże przeliczyć na lokalną walutę, popaczkować w MBSy i sprzedać. Bo jeśli nawet interes jest boski to
jednak generuje on pewne koszty: sieć placówek trzeba utrzymać, stado papug od
tworzenia bibuły, windykatorów trzeba regularnie ochłapami karmić żeby nie powymierali no i oczywiście tą bezinteresowną pomoc od ludzi poważnie zaangażowanych w szerzenie prawa oraz sprawiedliwości w lokalnej krainie też trzeba jakoś zorganizować. Wszystko to kosztuje.
Gdyby nagle okazało się że przychody z biznesu wynajmowania klientom ich teoretycznie własnych mieszkań staną się mniejsze niż wydatki związane z utrzymywaniem tej pompy ze szmalem w ruchu to banki rzucą MBSy na rynek, MBSy w lokalnym
przypadku wzmocnione o przywilej dowolnej manipulacji zawartością ksiąg wieczystych.
Komu osiedle ? Komu ? Bo idę do domu !
To był wstęp. Powyżej zamieszczony artykuł jest bowiem o PKB. No to skręćmy narracją w stronę PKB. Otóż ta waluta stworzona z niczego (tylko bóg ma przywilej tworzenia czegoś z niczego, lichwiarzom się najwyraźniej coś popier.... , a, nieważne,
znowu zbaczam z narracją w krzaki, widocznie ładna ona ta narracja jest skoro mnie
z nią w krzaki ciągnie). PKB zatem. Otóż ta lokalna pusta waluta trafiła na rynek.
Deweloperzy obrośli w tłuszcz, Ukraińcy zarobili co ich, ZUS został uratowany, ceny
nieruchomości poszybowały w górę, frankowicze wprowadzili się do swoich nowych
cel (średnio dwa pokoje i 40 metrów, ostatnio takie czworaki stawiano z wielkiej płyty
za Gierka zagęszczając te cele horyzontalnie) no i oczywiście PKB wystrzelił. Kręciło
się. Po raz pierwszy. A że inflacja na materiałach budowlanych też wystrzeliła ? To
nic, to się wytnie.
Teraz banki wezmą te "non-performing" kredyty, spakują je i rzucą na rynek. PKB walnie w sufit po raz drugi, wszak wolumen sprzedaży to grube miliardy. Skupią to fundusze hedge, czyli spółki córki tych samych banków albo banków, które są właścicielami miejscowych banków. Które to hedge fundusze porejestrowane są gdzieś za
horyzontem w rajach podatkowych. Za kredyty udzielone hedgom przez te same
banki. Interes typu prawa kieszeń, lewa kieszeń ale to nie ważne - tylko cash flow od
klientów się liczy. Eksport znowu walnie w sufit, PKB wzrośnie, miejscowa władza dostanie drugiego orgazmu. W tym samym czasie NBP zawrze umowy REPO ze swoim
miejscowym odpowiednikiem tam gdzie hedge fundusze są porejestrowane. Fundusze dostaną złotówki i wymienią się ze spółkami matkami - ty mi złotówki, ja ci
paczki z MBSami.
Oczywiście bieżące wpływy z MBSów muszą być podtrzymywane co oznacza że
bieżące koszty muszą zostać zmniejszone. I zostały, dzięki prawym i sprawiedliwym,
uczciwym ludziom rządzącym lokalną krainą. Teraz skutecznym dostarczaniem wezwań, pozwów, orzeczeń i tak dalej w sprawach cywilnych zajmą się sądy, komornicy, policja, ktokolwiek, byle nie płaciły za to banki.
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To kolejna bezinteresowna usługa państwa dla systemu, kolejna uprzejmość ustawodawcy. Co za wspaniałomyślność, co za wielkoduszność. Naprawdę klasa.
Brawo rząd.
Całe to mleko ściągane od dojonych krów, pardon, klientów od tej pory lecieć będzie bezpośrednio za granicę. Eksport rośnie ! PKB rośnie ! Po raz trzeci.
Aby Polska rosła w siłę a Polakom żyło się dostatniej.
No i mniej więcej tyle warte są wszystkie te bajeczki o PKB jako o mierniku stanu gospodarki. Ma plantacja stać się Bawarią to się Bawarią stanie. A że na papierze to
nieważne, ważne że można dzięki temu wygrywać wybory. Ważne że nasz, systemowy człowiek pilnuje KPRM i dba systemowi o zmniejszanie bieżących kosztów prowadzenia jego działalności.
Alleluja i do przodu.
Kurtyna.

Kwestia PM jest oczywista
Autor: 3r3
Kwestia PM jest oczywista - rosły, ponieważ zaczęliśmy odcinać zombie z rynku i wywalać ludzi z pracy.
Na razie łyknął to system pomocy socjalnej i oszczędności własne, zamawiający
poprzesuwali terminy z powodu braku podaży z rynku. Oszczędności są kontrinwestycyjne więc centralni dosypali cyferek żeby koń-zombie jeszcze poudawał ruchy dlatego obstawiałem, że złoto utrzyma się w kanale z 1400 na dole na koniec roku,
ponieważ jedną nogą siedzimy na gospodarce, drugą na oszczędnościach i inwestycje robimy przy użyciu gospodarczych środków technicznych, a nie papierków te służą wyłącznie do rozliczania. Za to PM kupujemy nie kiedy jest tanie, a kiedy
mamy nadwyżki i ktoś chce się pozbyć PM za te nadwyżki. Wtedy może nie jest tanie, ale po pierwsze jest i po drugiej mamy za co kupić. Kiedy wywalamy ludzi i
mamy odroczone płatności klientów to mamy nadwyżkę, której nie możemy już reinwestować więc ładujemy w "oszczędności". Pozostaje je utrzymać tak długo aż
będą coś warte, ponieważ rynek na który rzuciliśmy ludzi był mniej konkurencyjny
do naszych ofert (dlatego byli u nas przecież) i nie dostarczy nam do nabycia produktów odpowiadających sile jaką przydawaliśmy środkom rozliczeniowym. Środki
rozliczeniowe więc się osłabią do czasu wzmocnienia produkcji, a gdy produkcja
będzie znowu silna to oszczędności przeniesione z przeszłości będą miały zastosowanie. Gospodarka sama zaczęła się czyścić nawet przy przeciwdziałaniu banków
centralnych.
Gdyby złoto dalej rosło to by znaczyło że za mało ludzi wywaliliśmy i zbyt mało fabryk zamknęliśmy. I trzeba by kontynuować.
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Teraz roszczeniowcy muszą zejść z oczekiwaniami. I akurat nie chodzi o to żeby prole
zarabiały mniej, tylko żeby budżetówka ograniczyła ssanie i zaczęła zwalniać biurwy
- chętnie przyjmiemy ich do wyrębu lasu i noszenia dachówek.
Za kilka miesięcy obudzi się budżetówka i zajęczy że tylu ludzi na socjalu, bo źli kapitaliści zwalniają i będzie chciała więcej podatków - no to zwolnimy więcej.

Czy jest lepiej niż w 2008 roku?
Autor: Lech
Ostatnia panika z kredytami międzybankowymi w USA i ratowanie systemu przez FED
zasypane świeżą kasą circa about 250mld nie świadczy o gotowości całego świata
do walki o gorące kartofle jakie sobie tam podrzucają? 23 bln długów rządowych
przy deficycie stale rosnącym i przekraczającym już 1 bln rocznie nie rokuje spłaty
obligacji kiedykolwiek, a co dopiero w ciągu kilku lat, ale 10 bln długów korporacyjnych ładnie spakowanych, ale nie spłacanych i za lewarowanych po uszy, podrzucanych bankom dopiero parzy wszystkich w ręce i nikt tego nie chce. Do tego tradycyjne napompowane zadłużenie domów samochodów i studentów z tradycyjnie
największymi długami konsumpcyjnymi? Gdzie tu jest lepiej niż w 2008r? Trzeba mieć
fantazję żeby pakować kapitał w bankruta, na dodatek dolar przy tym wszystkim
powinien już być kilka razy tańszy?!, a giełda w USA kilka razy niżej.
W USA żeby utrzymać i zwiększać produkcję i usługi na tym samym poziomie musieliby znacząco osłabić dolara do innych walut , ale wtedy nie będą wstanie spłacać
długów i odsetek bo same odsetki przekroczą PKB , a do tego musieliby wcześniej
zrezygnować z $ jako waluty światowej i mieć nową walutę a długi starej zostawić
frajerom.

Wszelkie publikacje zamieszczone na stronie www.independenttrader.pl oraz w Independent Trader Newsletter powstały w
oparciu o wiarygodne informacje, lecz ich trafność nie może być gwarantowana. Przedstawione opinie mogą się dezaktualizować, a ich autor nie jest zobowiązany do ich uaktualniania.
Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące
instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).
Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych.
Każda inwestycja powinna być konsultowana z licencjonowanym doradcą inwestycyjnym.
Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Nie mogą być kopiowane, publikowane czy modyfikowane w żadnej formie bez pisemnej zgody autora.
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