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W dzisiejszym wydaniu: 

 

Polacy – społeczeństwo najsilniej okradane z oszczędności          Str. 2-8 

 

 

 

Z artykułu dowiecie się co sprawia, że Polacy są masowo okradani z siły nabywczej 

swoich pieniędzy. 

 
 

Najważniejsze wydarzenia minionych tygodni -                           Str. 9-16                                                                                                                                                  

Kwiecień 2020 

 

                                                

Tradycyjnie przygotowaliśmy dla Was zestawienie najważniejszych wydarzeń z ostat-

nich tygodni. Przeczytacie m.in. o fali pakietów stymulujących gospodarkę oraz 

przyszłości rynku ropy naftowej. 
 

 

Czy będą spadki na rynku nieruchomości? -                                   Str. 17                                               

Trader21 dla NamZależy.pl 

                                                          

 

W długiej rozmowie z Wojtkiem Sirykiem z kanału NamZależy.pl, Trader21 omówił 

perspektywy dla polskiego rynku nieruchomości oraz wiele innych kwestii. Zapra-

szamy do oglądania. 

 

 

Czy powinniśmy obecnie inwestować dla dywidendy?            Str. 18-23                                                                                                                                                                                                                  

 

 
               

Podczas ostatniej hossy na rynku akcji, uwaga inwestorów skupiona była przede 

wszystkim na silnie drożejących spółkach. Powoli wracamy do korzeni inwestowania, 

kiedy to na pierwszym miejscu znajdowała się dywidenda. 
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Polacy – społeczeństwo najczęściej okradane z oszczędności 
 
 

W ostatnich miesiącach coraz silniej daje o sobie znać inflacja. Nie ma tygodnia, 

aby w sieci nie pojawiały się artykuły obrazujące jak bardzo rosną ceny. Niestety to 

dopiero początek. To co się dzieje w Polsce jest odzwierciedleniem tego co dzieje 

się na świecie. W planach instytucji, które kontrolują system monetarny jest dewalu-

acja zadłużenia, które narosło na przestrzeni ostatnich 4 dekad, a które w zależności 

od metodologii liczenia oscyluje na poziomie 300 - 350% PKB (dług rządowy, korpo-

racyjny, osobisty). 

Tak gigantycznego długu nie da się spłacić w normalny sposób. Można się go po-

zbyć lub go zmniejszyć wyłącznie na dwa sposoby. Pierwszym jest bezpośrednie 

bankructwo i krach deflacyjny, w trakcie, którego wierzycieli puszcza się z torbami, 

ludzie tracą depozyty, wychodzą na ulicę i dochodzi go gwałtownej zmiany wła-

dzy. Metoda ta jest bardzo ryzykowna, gdyż w dobie Internetu ciężko jest kontrolo-

wać sytuację. Dużo prościej jest wywołać wysoką inflację przy jednoczesnym utrzy-

maniu stóp procentowych na skrajnie niskim poziomie. Ostatecznie 95% społeczeń-

stwa nie potrafi połączyć wzrostu cen z polityką rządu czy banku centralnego. 

W każdym razie polityka dodruku oraz skrajnie niskich stóp procentowych przynosi 

efekt w postaci systematycznego wzrostu cen i to już od 5 lat. To z czym mamy obec-

nie do czynienia nie dotyczy wyłącznie Polski, lecz praktycznie większości krajów. 

Zobaczcie na inflację dla OECD (36 najbardziej uprzemysłowionych krajów) oraz dla 

Polski. 

Trend jest niemalże identyczny. 
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Zmierzam do tego, że wzrost cen, z którym mamy do czynienia w Polsce nie jest 

odosobnionym zjawiskiem, lecz efektem polityki monetarnej koordynowanej na naj-

wyższym szczeblu. Jakieś Wątpliwości? Zerknijcie sobie na wypowiedzi osób odpo-

wiedzialnych za kształtowanie polityki monetarnej najważniejszego banku central-

nego. 

 

Swoją drogą zarówno w strefie Euro jak i w Polsce politycy czy bankierzy centralni 

od kilku lat wmawiali nam, że potrzebujemy wyższej inflacji. Ciężko o większe głu-

poty, ale cóż w takim świecie żyjemy. Smutna prawda jest taka, że zarówno NBP jak 

i polski rząd bardzo przyczyniły się swoimi działaniami do gwałtownego wzrostu cen 

i zubożenia klasy średniej. 
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W ciągu ostatniego roku inflacja CPI wzrosła z niecałych 2% do prawie 5%. Realny 

wzrost cen zapewne oscyluje w okolicy 7-8% a przyczyniły się do niego: 

a) Wysoki wzrost gospodarczy. To akurat zasługa ciężko pracujących ludzi, nie rzą-

dzących. Gdy gospodarka szybko się rozwija, firmy gwałtownie zwiększają produk-

cję. Idzie za tym wzrost zatrudnienia. Przez ostatni rok mieliśmy typowy rynek pracow-

nika, co wymusiło silny wzrost wynagrodzeń. Aby zrekompensować wyższe koszty, 

firmy podnosiły ceny produktów i usług. 

b) Kolejnym czynnikiem, który wymusił wzrost wynagrodzeń był program 500 plus. 

Wzrost świadczeń socjalnych niezależnie od kraju czy uwarunkowań kulturowych 

sprawia, że spada ilość osób podejmujących pracę. Dotyczy to zwłaszcza osób o 

niższych kwalifikacjach, których wynagrodzenia są najbardziej zbliżone do środków 

otrzymywanych od państwa. W Polsce brak rąk do pracy najsilniej przełożył się na 

zbiór owoców czy warzyw, przekładając się bezpośrednio na wzrost ich cen. 

c) Negatywne oprocentowanie lokat. Polska za sprawą „specjalistów” z Rady Poli-

tyki Pieniężnej znalazła się w niechlubnym gronie krajów o najniższych rzeczywistych 

stopach procentowych. W sytuacji, w której trzymanie środków na lokatach jest po-

zbawione sensu, ludzie szukają miejsca, gdzie mogliby ulokować ciężko zarobione 

pieniądze. Większa skłonność do wydawania - mniejsza skłonność do oszczędzania 

sprawia, że waluta szybciej krąży co przekłada się na ogólny wzrost cen. Pamiętajcie 

- inflacja jest wypadkową dwóch czynników: ilości waluty w obiegu oraz tempa w 

jakim zmienia ona właściciela. 
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d) Socjalistyczna polityka rządu oraz lekkomyślność RPP sprawiła, że na rynkach mię-

dzynarodowych zaczęło spadać zaufanie do polskiej waluty, w efekcie czego 

wzrósł kurs walut względem złotówki. Słaba waluta lokalna to z kolei wyższe koszty 

importu (m.in. energii) co znowu podbija inflację. 

Inflacja rosła, osiągając poziomy nienotowane od dekady po czym w gospodarkę 

uderzyła pandemia, a raczej działania polityków. Ostatecznie czy wzrost śmiertel-

ności o 0,6% w sytuacji, gdy 99% zmarłych cierpiało na inne bardzo poważne cho-

roby uzasadnia zamknięcie miliarda osób w domach? W każdym razie dochodzimy 

do sytuacji, w której gospodarka zarówno Polska jak i globalna wpadną w recesję. 

 

Jak dwumiesięczna kwarantanna przełoży się na inflację? 

Odpowiedź nie nastraja pozytywnie. W każdym razie moim zdaniem będzie gorzej 

niż mogłoby się wydawać, ale prześledźmy sytuacje punkt po punkcie: 

a) Rekordowo niskie bezrobocie przypadło na październik 2019 roku po czym utrzy-

mywało się na bardzo przyzwoitym poziomie. Gdy tylko wprowadzono kwarantannę 

przedsiębiorstwa zaczęły gwałtownie zwalniać pracowników. Jednocześnie, zło-

żono rekordową ilość wniosków o zawieszenie działalności gospodarczej. Póki co 

mamy zbyt mało danych, aby szacować wzrost bezrobocia w Polsce, ale aby od-

dać powagę sytuacji posłużę się danymi z USA. Czemu zza oceanu pomyślicie? Jaki 

to ma sens? Otóż w USA mamy bardzo liberalny kodeks pracy. W porównaniu do 

Europy bardzo łatwo jest zatrudnić jak i zwolnić pracownika. Tym samym firmy mogą 

reagować dużo szybciej na ewentualne problemy. W ciągu pierwszych trzech tygo-

dni zatrudnienie straciło 22 miliony osób. W kolejnym tygodniu doszło nam 4,5 mi-

liona bezrobotnych. Aby dać Wam punkt odniesienia, na przestrzeni ostatnich 12 lat 

w USA utworzono 22 miliony miejsc pracy. Dokładnie tyle ile znikło teraz w ciągu 

zaledwie 3 tygodni. Rozumiecie powagę sytuacji? Ktoś pomyśli w Europie czy Polsce 

jest lepiej. Nie jest lepiej. Po prostu ze względu na bardziej sztywny kodeks pracy i 

większą ochronę pracowników zwolnienia zostaną bardziej rozłożone w czasie. 

 

Nikt tak naprawdę nie wie, czy bezrobocie wzrośnie w Polsce do 10% - 12% czy może 

18%. Czas pokaże. Efekt będzie natomiast jeden - realny spadek wynagrodzeń. Ce-

lowo piszę realny, gdyż nominalnie być może w ciągu roku wzrosną wynagrodzenia, 

lecz ich wzrost będzie na pewno dużo niższy od inflacji. 

b) Nastroje i skłonność do wydawania. Spadek wynagrodzeń oraz pogorszenie na-

strojów wśród społeczeństwa sprawi, że ludzie dużo ostrożniej będą podchodzić do 

wydatków. Jeżeli jedna z dwóch dotychczas pracujących osób traci pracę lub oba-

wia się jej utraty natychmiast odkłada się na czas nieokreślony zbędne wydatki. Re-

zygnuje się z wymiany samochodu czy z wyjazdu na wakacje. Remont mieszkania 

odkłada się na lepsze czasy. Wydatki ogranicza się do tych absolutnie koniecznych, 

zwłaszcza że ponad połowa Polaków nie ma oszczędności. 
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Ogólny wzrost pesymizmu przekłada się z kolei na: 

- spadek popytu na towary i usługi co w dalszym stopniu pogłębia zapaść w gospo-

darce przez rośnie bezrobocie, 

- drugim jest spadek tempa cyrkulacji waluty, a im wolniej krąży waluta w gospo-

darce tym niższa jest inflacja. 

Wzrost bezrobocia jak i pogorszenie się sytuacji w gospodarce w krótkim terminie 

bez wątpienia przełoży się na spadek inflacji. A jak wpłyną pozostałe czynniki? 

c) Zamknięcie gospodarki wpłynęło na przerwanie wielu łańcuchów dostaw nie 

tylko z Chin, ale praktycznie z całego świata. Z zakupu pewnych towarów czy usług 

możecie zrezygnować z innych nie. Ograniczenie podaży przy utrzymaniu popytu 

na niezmienionym poziomie przełoży się na wzrost cen. Przykładów jest co nie miara: 

od zamkniętych kopalń, firm wydobywczych po produkcję każdego rodzaju. Wczo-

raj Tyson Foods - gigant zajmujący się produkcją żywności ostrzegł, że załamują się 

łańcuchy produkcji jak i dostaw. Przełoży się na gwałtowny wzrost cen. Podobnych 

przykładów są setki, jeżeli nie tysiące. 

d) Zastanówcie się skąd trafia żywność na Wasze stoły? Otóż mamy dwa kraje 

zwane „ogrodami Europy”. Jest to Hiszpania oraz Włochy - oba sparaliżowane kwa-

rantanną. Co się dzieje w sytuacji, gdy ludzie siedzą w domach zamiast zajmować 

się uprawą warzyw czy owoców? Wiele z nich nie wyrasta. Wiele się psuje. Wpływa 

to na spadek produkcji. Jeżeli dołożycie do tego suszę w Polsce to nie ma innego 

scenariusza jak silny wzrost cen żywności czego początki już widzicie. 

e) Co może zrobić rząd? Wszystko, aby utrzymać poparcie społeczne. Ostatecznie 

chodzi o jak najdłuższe utrzymanie się u władzy. Mimo załamania się wpływów do 

budżetu, wątpię, aby ograniczono jakiekolwiek programy socjalne. Pieniądze się 

znajdą. Można przecież olać Konstytucję i zasilić budżet kasą z dodruku bezpośred-

nio z NBP. W tym momencie warto przypomnieć sobie, że jeszcze przed dekadą 

śmiano się z podobnych pomysłów autorstwa śp. Leppera. Skoro brakuje pieniędzy 

to wystarczy je dodrukować, co rozwiąże wszystkie problemy. Polityka monetarna 

dawniej stosowana wyłącznie przez dyktatorów trzeciego świata obecnie staje się 

standardem. 

f) Jak widzieliście powyżej, Polska „wygrywa” wyścig w okradaniu oszczędzających. 

Ludzie zasiadający w RPP mają to jednak gdzieś i w imię walki z koronawirusem ob-

niżono stopy do 0,5%, aby rzekomo stymulować gospodarkę. Dodruk, skup obligacji 

czy utrzymywanie zerowych stóp procentowych w Japonii przełożyło się na trzy stra-

cone dekady. Tymczasem w jakiś magiczny sposób polskiej gospodarce ma to po-

móc. „Tylko szaleńcy robią w kółko to samo, oczekując innych rezultatów” - Albert 

Einstein 
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Wykorzystując rekordowo niskie stopy oraz skup obligacji przez NBP polski rząd w imię 

walki z pandemią wtłoczy w gospodarkę bardzo dużą ilość nowej waluty zwiększa-

jąc tym samym znacznie zadłużenie kraju. Nie mam co do tego żadnych wątpliwo-

ści. Czy wywoła to jednak natychmiastowy wzrost inflacji? 

Inflacja moim zdaniem będzie zmieniać się w 3 fazach. 

Faza 1. 

Załamanie gospodarcze spowoduje silny wzrost bezrobocia oraz drastyczne zubo-

żenie społeczeństwa. Wywoła to silny spadek cen większości aktywów (nierucho-

mości, czynsze najemne, samochody, produkty luksusowe oraz ceny większości 

usług). Jednocześnie kwarantanna przełoży się na wzrost cen żywności, co najsilniej 

uderzy w osoby najgorzej zarabiające, które w ujęciu procentowym wydają więk-

szość zarobionych pieniędzy na dobra pierwszej potrzeby. Drastycznie wzrośnie za-

dłużenie jak i ilość waluty w obiegu. Jednocześnie spadnie tempo cyrkulacji waluty. 

Wypadkową będzie zapewne spadek inflacji. 

Faza 2. 

Po fali bankructw sytuacja zacznie się oczyszczać. Każda recesja przynosi wzrost in-

nowacyjności i produktywności, co przekłada się na spadek cen. Z czasem zacznie 

rosnąć zatrudnienie, co poprawi sentyment i przełoży się na wzrost skłonności do 

wydawania. Pamiętajcie, w Fazie 1 drastycznie wzrosła ilość waluty w obiegu. Teraz 

powoli zaczyna rosnąć tempo cyrkulacji waluty. Wzrosną także ceny surowców i 

energii, co także przełoży się na ogólny wzrost cen. Tym samym inflacja zacznie ob-

jawiać się w niemalże każdym segmencie gospodarki. Jeżeli w Fazie 1 nie dojdzie 

do krachu na PLN to Rada Polityki Pieniężnej nadal będzie utrzymywać stopy pro-

centowe blisko zera. 

Faza 3. 

Gospodarka po 3-4 latach ponownie zacznie rozwijać się w przyzwoitym tempie. 

Inflacji nie da się już jednak kontrolować. Waluty wpompowywanej przez lata w go-

spodarkę nie można tak po prostu ściągnąć z rynku. Jednocześnie tempo cyrkulacji 

złotówki drastycznie przyśpieszy, gdyż wszyscy zobaczą jak szybko spada siła nabyw-

cza pieniądza. Czy wzrost cen sięgnie 10% - 15% rocznie czy może więcej? Nie wiem. 

Z czasem zapewne RPP zaczynie podnosić stopy procentowe, lecz nada będą one 

znacznie poniżej inflacji. Pamiętajcie, że celem nadrzędnym jest dewaluacja długu. 

Co dalej? Tego nikt nie wie. Wiem natomiast, że po krótkim okresie spadku inflacji 

(może nawet deflacji) w Fazie 1 czeka nas ponowny wzrost cen połączony z powol-

nym wzrostem gospodarczym. Myślę, że powinniśmy powoli przyzwyczajać się do 

sytuacji określonej stagflacją (niski wzrost gospodarczy połączony z wysoką inflacją). 

Na silne odrodzenie gospodarki bym nie liczył. Ostatecznie, w efekcie niskich stóp 

procentowych zbyt duża ilość kapitału jest bezpowrotnie marnowana. Teraz za-

pewne zastanawiacie się, ile czasu potrwa spowolnienie? Tu możemy tylko spekulo-

wać, gdyż na chwilę obecną nie wiemy jeszcze jak silnego spustoszenia dokonała 

kwarantanna. 
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Pewnych analogii możemy szukać w poprzednim kryzysie. Niektóre kraje jak USA po-

trzebowały dwóch lat, aby wzrost PKB wrócił do poziomów sprzed bankructwa Leh-

mana. Innym zajęło to dłużej. Wiele krajów przytłoczonych ciężarem długu, socjalu 

oraz biurokracji, jak chociażby Grecja nie podniosła się do dziś. Aby nie kończyć 

negatywnie, pamiętajcie, że każdy kryzys przynosi okazje. Od nas tylko zależy czy 

będziemy w stanie je wykorzystać. 

 

Trader21 
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Najważniejsze wydarzenia minionych tygodni – Kwiecień 2020 
 

 

Pogrom na rynku ropy - co dalej? 
 

Większość Czytelników zdążyła już zapewne usłyszeć o nietypowej sytuacji na rynku 

ropy. Trader21 pisał o niej w artykule kilka dni temu. Dla przypomnienia - cena kon-

traktów na ropę WTI na maj spadła znacznie poniżej zera. Przyczyna była prosta: 

produkcja surowca utrzymuje się na podobnych poziomach co wcześniej, tymcza-

sem popyt jest dużo mniejszy. W efekcie ropa „czeka” w tankowcach wypełnionych 

pod korek. 

 

https://youtu.be/AkzwOX4bnYk 

 

Jeśli ktoś chciałby poznać szczegóły - odsyłamy do artykułu. Tutaj chcemy jedynie 

wspomnieć o konsekwencjach takiej, a nie innej ceny. Poziom 20-25 USD za baryłkę 

oznacza gigantyczne straty m.in. dla amerykańskiego sektora łupkowego. Tymcza-

sem kilka lat temu miliony inwestorów z całego świata przeznaczyło swoje środki na 

zakup obligacji przedsiębiorstw wydobywających ropę z łupków. Ceny tych obliga-

cji w ostatnich miesiącach bardzo mocno spadły. Czy czeka nas fala bankructw? 

Z jednej strony prezydent USA Donald Trump oświadczył na Twitterze, że zrobi 

wszystko co konieczne, by uratować przedsiębiorstwa z amerykańskiego sektora 

energetycznego. 

Z drugiej zaś, można powiedzieć, że pierwsze bankructwa są już „w toku”. Kilka ty-

godni temu wniosek o upadłość złożyło Whiting Petroleum. Wczoraj to samo zrobiła 

spółka Chesapeake Energy. Oba przedsiębiorstwa reprezentują amerykański sektor 

łupkowy. Akcje obu solidarnie straciły w ostatnim roku po 95%. 

 

https://youtu.be/AkzwOX4bnYk
https://independenttrader.pl/pogrom-wsrod-osob-inwestujacych-w-rope.html
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Jeśli chodzi o możliwe scenariusze, to najlepszym byłoby oczywiście naturalne 

oczyszczenie rynku. Mamy tu na myśli bankructwa spółek przynoszących największe 

straty. W ten sposób rynek wróciłby do równowagi. Problem polega na tym, że wów-

czas musiałyby zbankrutować głównie spółki amerykańskie, gdyż to one wydoby-

wają ropę po stosunkowo wysokim koszcie. Stany Zjednoczone się na to nie zgodzą. 

Będziemy mieć zatem do czynienia z jedną z dwóch opcji: 

1. Rządy poszczególnych krajów będą ratować spółki przynoszące straty. W ten spo-

sób utrzymana zostanie wysoka produkcja ropy i jej niska cena. Taki okres potrwa 

co najmniej kilka miesięcy. W krajach uzależnionych od wysokiej ceny ropy dość 

szybko pojawią się problemy. Jednym z niezadowolonych graczy będzie Arabia 

Saudyjska. Pytanie brzmi w jaki sposób USA wynagrodzą Saudom taką sytuację? A 

może doczekamy się zbliżenia na linii Rosja - Arabia Saudyjska - Chiny? 

2. Stany Zjednoczone pod byle pretekstem napadną na Wenezuelę lub Iran, spro-

wadzając wydobycie ropy do zera. Globalna produkcja surowca mocno spadnie, 

ceny odbiją, amerykański sektor łupkowy będzie mógł ponownie udawać, że 

wszystko jest w porządku. 

Ktoś mógłby powiedzieć, że przecież popyt na ropę może po prostu szybko powró-

cić. Sytuacja na świecie wskazuje jednak, że nie może wydarzyć się to szybciej niż 

za kilka miesięcy. To i tak optymistyczny scenariusz. 

 

Stany Zjednoczone w recesji 
 

Wskaźnik PKB dla Stanów Zjednoczonych za I kwartał 2020 spadł o 4,8% w stosunku 

do analogicznego okresu z poprzedniego roku. Teoretycznie recesję można ogła-

szać dopiero wtedy, gdy kraj zaliczy dwa „spadkowe kwartały”. W tym przypadku 

kolejny słaby kwartał jest jednak pewny, gdyż amerykańska gospodarka nadal jest 

sparaliżowana. A zatem recesję można już oficjalnie ogłosić. 

Skalę zmian częściowo obrazuje fakt, że w ciągu miesiąca podanie o zasiłek dla 

bezrobotnych zgłosiło 26 mln osób! Tymczasem łącznie w latach 2009-2020 amery-

kańska gospodarka stworzyła jedynie 22 mln miejsc pracy. 

Mimo tego, co dzieje się w realnej gospodarce, indeksy akcji w USA notują zna-

czące wzrosty. Po części jest to związane z faktem, że rynki zdyskontowały pojawie-

nie się recesji już w marcu. 
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Jest jednak druga strona medalu. Gdyby nie gigantyczne interwencje banku cen-

tralnego, główne indeksy byłyby dziś znacznie niżej. Potężna ilość waluty wpompo-

wana na rynki finansowe sprawiła, że zarówno akcje jak i obligacje znajdują się dziś 

na stosunkowo wysokich poziomach. 

Skalę interwencji najlepiej oddają dwa kolejne wykresy. Na pierwszym z nich widzimy 

skalę i tempo zakupów banku centralnego USA w ostatnich tygodniach (czerwony 

kolor) w porównaniu do wcześniejszych interwencji. 
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Na osi pionowej widnieje wartość skupionych aktywów w bilionach dolarów. Na osi 

poziomej mamy czas liczony w tygodniach. 

Z kolei drugi wykres przedstawia bilans FED, który rośnie wraz z kolejnymi interwen-

cjami banku centralnego. Zauważalny jest wystrzał w ostatnich tygodniach. 

 

Biorąc pod uwagę to co dzieje się z realną gospodarką, a także to co robi FED i jak 

zachowuje się rynek, dochodzimy do jednego wniosku. Tak długo, jak będziemy sły-

szeć o złych danych gospodarczych, tak długo rynek będzie reagował wzrostami 

licząc na kolejne zakupy FED-u. Kiedy dane się poprawią, rynek może zacząć spa-

dać - inwestorzy będą się obawiać, że FED wycofa się z działań. Innymi słowy: ostroż-

ność zalecana. 

 

Co szkodzi bardziej - pandemia czy decyzje rządzących? 
 

Strach napędzany przez media powoli ustępuje miejsca pytaniom: czy naprawdę 

warto w takim stopniu paraliżować gospodarkę? Koronawirus nie jest tematem bła-

hym, ale skutki zamknięcia wielu sektorów gospodarki mogą być co najmniej równie 

dotkliwe jak sama pandemia. Jednym z efektów zamrożenia gospodarki jest wpro-

wadzanie dodatkowych zasiłków dla osób pozostających bez pracy. 

W Stanach Zjednoczonych oprócz głośnych czeków o wartości 1200 dolarów, wpro-

wadzono również zasadę zgodnie z którą każdy bezrobotny będzie dostawał do-

datkowe 600 USD tygodniowo. Tygodniowo! Takie zasady będą obowiązywać do 

końca lipca. Oznacza to, że bezrobotny będzie dostawał dotychczasowe zasiłki 

plus 600 dolarów na tydzień. Łącznie jakieś 1000 dolarów tygodniowo (uśredniamy). 

Trudno uwierzyć w te liczby, ale sprawdzaliśmy to na kilku różnych stronach i wszę-

dzie widzimy to samo. 

Co to oznacza w praktyce? Dla wielu osób kontynuowanie pracy za 2 czy 3 tysiące 

dolarów miesięcznie nie jest dziś opłacalne. Lepiej zostać bezrobotnym. To właśnie 

te nowe przepisy są jedną z przyczyn tak gigantycznego wzrostu bezrobocia. 
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Heritage Foundation stworzyła porównanie obrazujące, ile osób wyląduje na bez-

robociu z powodu samego koronawirusa, a ile w efekcie wysokich zasiłków i dodat-

ków. Wynika z niego, że są to porównywalne liczby. 
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Żeby łatwiej było sobie wyobrazić jak wiele osób może skusić się na zasiłki, podamy 

jeszcze jedno porównanie autorstwa Heritage Foundation. Wynika z niego, że me-

diana zarobków w USA wynosi 933 dolary tygodniowo. To mniej niż można dostać 

za leżenie w domu na kanapie. Zatem dla połowy pracowników w USA bardziej 

opłacalne jest dziś porzucenie pracy. 

Pamiętajcie, że z jednej strony ten program dodatkowych zasiłków jest tymczasowy, 

a z drugiej - „mało jest rzeczy tak długotrwałych, jak tymczasowe rozporządzenia 

rządzących”. 

  

Fala pakietów stymulujących gospodarkę 
 

Tuż przed wybuchem pandemii podkreślaliśmy, że do wykreowania inflacji (tak po-

żądanej przez polityków i bankierów) nie wystarczy samo skupowanie aktywów fi-

nansowych przez banki centralne. Konieczne jest wprowadzanie waluty do realnej 

gospodarki, a do tego z kolei potrzebne są działania rządów. W grudniu w tym sa-

mym tonie wypowiedział się Mike Carney, jeden z bardziej wpływowych bankierów. 

Do gigantycznego dodruku waluty potrzebny jest jednak pretekst. Takowy szybko 

się pojawił w postaci koronawirusa. Teraz rządy co chwilę uruchamiają programy 

mające rzekomo stymulować gospodarkę. W ostatnich tygodniach premier Japonii 

Shinzo Abe ogłosił pakiet stymulacyjny o wartości niemal biliona dolarów (to blisko 

20% PKB Japonii!). Z kolei Chiny ogłosiły emisję specjalnych obligacji o wartości 600 

mld dolarów. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozbudowę infrastruktury - 

drogi, koleje czy lotniska. 

Pakiety stymulacyjne nie dotyczą tylko Azji. Na całym świecie rządy wydają jeszcze 

większe środki w odniesieniu do PKB, niż było to podczas poprzedniego kryzysu. Po-

niżej porównanie - jasnozielone słupki pokazują skalę działań z lat 2008-2010. Ciem-

nozielone odnoszą się do obecnej sytuacji. Jest to porównanie sprzed kilku dni, 

obecnie Japonia znalazłaby się w nim dużo wyżej. 
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Na koniec jedno zastrzeżenie - dla wielu osób tak kolosalny wzrost waluty w obiegu 

jest równoznaczny z nadchodzącym wzrostem cen. Przez jakiś czas może on jednak 

nie występować. Ceny zaczną rosnąć dopiero gdy przyspieszy cyrkulacja waluty w 

gospodarce. A póki co wiele osób na całym świecie będzie skupiało się na podsta-

wowych potrzebach. W pewnym momencie jednak dodruk waluty będzie tak duży, 

że ludzie zaczną dużo szybciej pozbywać się oszczędności. Wówczas będziemy 

mieć do czynienia z faktycznym wystrzałem cen. 

W tym momencie koniecznie chcemy zwrócić uwagę na jedną rzecz. W nadcho-

dzących tygodniach mogą wystąpić silne wzrosty cen pojedynczych surowców rol-

nych - zarówno ze względu na zerwane łańcuchy dostaw, jak i susze.  

 

Różne oblicza kryzysu 
 

Poza opisanymi powyżej wydarzeniami, jest również sporo innych informacji, które 

pokazują jakie skutki przyniosła pandemia i zamknięcie gospodarek. Poniżej w du-

żym skrócie kilka pobocznych (ale ważnych) newsów: 

1. Spadki na rynkach sprawiły, że akcje wielu znaczących spółek są dziś na bardzo 

niskich poziomach. Rząd Niemiec ogłosił specjalne regulacje, mające uniemożliwić 

przejmowanie kluczowych niemieckich przedsiębiorstw przez inne kraje. Jak widać, 

politycy coraz silniej zaznaczają swoją obecność na rynkach finansowych. 
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2. Premier Włoch Giuseppe Conti zaproponował, aby w celu walki z następstwami 

koronawirusa, wyemitować specjalne euroobligacje. Miałby to być wspólny dług 

państw ze strefy euro. Pomysł wywołał duży sprzeciw ze strony Niemiec. Po paru 

dniach niemiecki sąd uznał, że emisja takich obligacji byłaby sprzeczna z prawem. 

Nic dziwnego, że konserwatywni Niemcy nie mają ochoty emitować obligacji 

wspólnie z Włochami, które nie wykazują żadnej dyscypliny fiskalnej o czym świad-

czą choćby wysokie deficyty budżetowe. 

3. Pandemia spowodowała znaczący wzrost bezrobocia nie tylko w Stanach Zjed-

noczonych. W krajach skandynawskich bezrobocie rośnie również w szybkim tem-

pie. W Szwecji przekroczyło 10%. Z kolei w Finlandii tylko do końca marca aż 303 tys. 

osób zostało objętych programem zwolnień grupowych. To 6% ludności tego kraju. 

W Hiszpanii stopa bezrobocia wzrosła, póki co do 14,4%, jednak dane nie obejmują 

kwietnia. W tym kraju 44% osób korzysta z różnych form pomocy rządu. 

4. Chiny w kwietniu wracały już do normalności po ataku koronawirusa. Prawda jest 

jednak taka, że aby chińska lokomotywa osiągnęła pełną moc, potrzebny jest duży 

popyt z innych krajów. Pod tym względem wciąż jest słabo. Najnowszy wskaźnik PMI 

dla przemysłu w Chinach spadł z powrotem poniżej 50, co oznacza kurczenie się tej 

części gospodarki. Bez popytu reszty świata Chiny nie mają szansy zbliżyć się do 

tempa rozwoju z poprzednich lat, nie mówiąc o okresie z przełomu XX i XXI wieku. 

Słabsza koniunktura oznacza również niższe ceny metali przemysłowych przez dłuż-

szy czas. Dlatego ostrzegamy przed kupowaniem dużej ilości spółek powiązanych z 

tymi surowcami. 

5. Banki centralne w wielu krajach postanowiły obniżyć stopy procentowe. Jedno-

cześnie w niektórych państwach inflacja utrzymywała się na wysokim poziomie. W 

efekcie realne stopy procentowe spadły mocno poniżej zera. Polacy coś o tym wie-

dzą. Tak czy inaczej, negatywne realne stopy procentowe oznaczają, że trzymanie 

środków na lokacie jest gwarancją straty. W takich okresach bardziej konserwa-

tywne osoby zwracają się w kierunku metali szlachetnych. Jeśli dodamy do tego 

fakt, że na rynkach było ostatnio nerwowo, to automatycznie tworzy się środowisko 

idealne do wzrostu cen złota i srebra. Efekt jest taki, że za fizyczny metal nadal trzeba 

płacić dużo więcej niż wskazywałaby oficjalna cena. 

 

Independent Trader Team 
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Czy będą spadki na rynku nieruchomości? – Trader21 dla 

NamZależy.pl 
 

Drodzy Czytelnicy, 

kilka dni temu, Wojtek Siryk z kanału NamZalezy.pl przeprowadził ze mną długą roz-

mowę, w której odniosłem się do wielu kwestii. W nagraniach zamieszczonych poni-

żej usłyszycie m.in. o: 

- perspektywach dla polskiego rynku nieruchomości, 

- manipulowaniu terminami ekonomicznymi przez światową finansjerę, 

- potencjalnej skali bezrobocia w Polsce, 

- wpływie tempa cyrkulacji pieniądza na inflację. 

 

Miłego oglądania. 

 

https://youtu.be/VOCt2MxM-1g 

 

https://youtu.be/G0hiWcrmOMk 

 

Trader21 

 

PS. Po ostatnim webinarze na temat REIT-ów spłynęło do nas bardzo dużo pytań, 

wśród których powtarza się kwestia taniej i bezpiecznej wymiany walut. Podobne 

pytania co chwilę pojawiają się w komentarzach na blogu. Osobiście od dawna 

korzystam z Walutomatu i jestem bardzo zadowolony. Dlatego wiele miesięcy temu 

zdecydowałem się na współprace z nimi i mogę ich polecać, zwłaszcza, że przy 

pierwszej wymianie otrzymujecie bardzo przyzwoity rabat. Wystarczy kliknąć w ba-

ner, który znajdziecie w niezbędniku.  

 

 

 

https://youtu.be/VOCt2MxM-1g
https://youtu.be/G0hiWcrmOMk
https://independenttrader.pl/niezbednik,platformy-maklerskie.html


 

Strona 18 IndependentTrader.pl 

Czy powinniśmy obecnie inwestować dla dywidendy? 
 
 

W ostatnim czasie inwestowanie dla dywidendy powoli powraca do łask. Można 

wręcz powiedzieć, że wracamy do korzeni. Dawniej kupowano akcje na lata. Głów-

nym źródłem dochodu była 4-5% dywidenda. Jeżeli przy okazji wzrosła cena akcji 

to dobrze, lecz głównym motywem stojącym za zakupem akcji był systematycznie 

wypłacany wysoki strumień dywidendy. Sytuacja zmieniła się w latach 80-tych, 

kiedy to jak grzyby po deszczu powstawały aktywnie zarządzane fundusze inwesty-

cyjne, których „specjaliści” przekonywali, że są w stanie pobić rynek kupując tanio i 

sprzedając drogo. Dywidenda przestała mieć znaczenie. Zaczął liczyć się trading. 

Strategia ta oczywiście się nie sprawdziła. Świadczą o tym statystyki, wg których po-

nad 80% funduszy aktywnie zarządzanych wypada gorzej niż średnia dla rynku. 

Liczne opłaty czy koszty transakcyjne robią swoje. W każdym razie w ostatnim czasie 

ponownie inwestorzy zaczęli patrzeć bardziej w kierunku stabilnej dywidendy, mniej 

- zysku kapitałowego. I dobrze, zwłaszcza że w dłuższym terminie akcje dają zarobić 

około 10,6% na co składa się 4,2% dywidendy oraz 6,4% wzrostu ceny. Na przestrzeni 

ponad 100 lat to właśnie dywidenda odpowiadała za 40% łącznego zysku z inwe-

stycji w akcje. Zdając sobie z tego sprawę zupełnie inaczej podchodzimy do inwe-

stycji. 

Dla osób z mniejszą wiedzą wyjaśnię, że dywidenda jest strumieniem gotówki, którą 

spółka wypłaca osobom posiadającym akcje. Jeżeli firma generuje zysk, część 

przeznacza na rozwój czy inwestycje, a częścią (zazwyczaj około 40%) po prostu 

dzieli się z akcjonariuszami. 

Jak duże znaczenie dla wyniku z inwestycji może mieć dywidenda przedstawię 

Wam na przykładzie ETF-u DRW zapewniającego ekspozycję na REIT-y. Przykład 

może jest dość skrajny, gdyż REIT-y muszą z założenia wypłacać w postaci dywi-

dendy minimum 75% zysku netto. Dla porównania, akcje dużych spółek typu value 

na dywidendę przeznaczają około 40%. W każdym razie na wykresie poniżej widzi-

cie, jak kształtował się kurs DRW na przestrzeni ostatnich 12 lat. Na pierwszy rzut oka 

wygląda na zmarnowaną dekadę (kolor zielony). 
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Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja, jeżeli uwzględnimy dywidendę. 

 

Różnica jest ogromna, a byłaby jeszcze większa, gdyby przyjęto, że środki z dywi-

dendy reinwestowano w akcje. W każdym razie wspomniany REIT na przestrzeni 11 

lat generował uśredniony zysk na poziomie niecałych 15% rocznie, licząc od dna 

bessy do lutego 2020. Nie to jest jednak najważniejsze. Chcę abyście zdali sobie 

sprawę, jak dużą różnicę robi wypłacana dywidenda. 

Teraz kiedy już zdajecie sobie sprawę jak istotna jest dywidenda czas na zimy prysz-

nic. 

Wielu z Was po ostatniej przecenie kupuje czy to ETF-y czy akcje solidnych firm dla 

dywidendy. Otóż w efekcie działań polityków związanych z wirusem za kilka tygodni 

zobaczymy jak silnie załamała się realna gospodarka. Spadną przychody, załamią 

się zyski, a więc korporacje znacząco zredukują wypłacane dywidendy. 
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Swoją drogą dywidendy mało kiedy są stabilne. W pojedynczych spółkach zmie-

niają się dynamicznie. W ETF-ach są bardziej przewidywalne, a mimo to i tak mamy 

ogromna zmienność co widać poniżej. 

 

Czego zatem możemy spodziewać się w nadchodzących miesiącach? Otóż, w mo-

jej ocenie zyski międzynarodowych korporacji czy REIT-ów spadną na jakiś czas w 

podobnym stopniu jak stało się to podczas kryzysu 2007 - 2009. Być może przesa-

dzam, ale wolę być przygotowanym na najgorsze i się co najwyżej miło rozczaro-

wać. 

W każdym razie jeszcze w 2007 roku zyski spółek z S&P 500 rosły w tempie około 20%, 

podobnie zresztą jak w 2018. W środku kryzysu (pierwsza połowa 2009 roku) zyski 

amerykańskich korporacji były o 90% niższe niż jeszcze rok wcześniej. Nie o 20-30% 

lecz o 90%!!! Między innymi właśnie dlatego wskaźnik P/E w marcu 2009 (dno bessy) 

wynosił 126, mimo że CAPE spadł do 15. 
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Zmierzam do tego, że jeżeli tak znacząco spadną zyski to tym samym firmy zredukują 

tymczasowo wypłatę dywidend. Nie będzie to raczej aż tak znaczący spadek jak 

spadek zysków, lecz redukcja na poziomie 30% - 40% nie powinna być niczym nad-

zwyczajnym. 

 

Jak dla mnie ograniczenie dywidendy w trudnych czasach jest czymś zupełnie nor-

malnym, co osobiście oceniam bardzo pozytywnie. Ostatecznie, jeżeli idą trudne 

czasy, to dostęp do gotówki jest szczególnie ważny z wielu powodów: 

a) Podczas recesji spadają przychody. Firmy bardziej zaciekle konkurują o klientów 

obniżając marże, tym samym sprowadzając zyskowność całej branży do bardzo ni-

skich poziomów. Część kosztów można zredukować, innych się nie da bez poważ-

nego uszczerbku dla firmy. Tym samym zyskowna firma może przez jakiś czas gene-

rować straty. Wypłata dywidendy i tym samym zredukowanie gotówki w takim oto-

czeniu oznacza zwiększenie ryzyka. Tu od razu muszę zaznaczyć, że są firmy jak Ap-

ple siedzące na górze gotówki, które mogą dywidendy nie redukować wcale. 

Gdzieś po środku mamy „dywidendowych arystokratów” którzy wypłacają rosnącą 

dywidendę nieprzerwanie od 25 czy 40 lat. Tego typu firmy zazwyczaj w dobrych 

czasach kumulują gotówkę, aby utrzymać stały lub rosnący poziom dywidendy na-

wet jeżeli gospodarka znacząco zwolni. Firmy zarządzane w ten sposób stanowią 

jednak margines rynku. Większość niestety działa jak Boeing, który w dobrych cza-

sach po astronomicznych cenach skupował akcje własne, a od 2 miesięcy błaga 

o rządowy bailout. 

b) Recesja jest dobrym momentem na przejmowanie za bezcen nadmiernie zale-

warowanych konkurentów, którzy stracili płynność i stanęli na krawędzi bankructwa. 

W bardzo sprzyjających okolicznościach (dla Was) może się zdarzyć, że wykupicie 

niedawnych konkurentów za 10-20% ceny sprzed kryzysu. W otoczeniu, kiedy wiele 

firm bankrutuje, gotówka decyduje o tym kto przetrwa a kto zostanie przejęty. 

c) Buybacki czyli skup akcji własnych. Poziom buybacków jest perfekcyjnie skorelo-

wany z ceną akcji. Im wyższa cena, tym spółki skupują więcej akcji. Czysty idiotyzm!!! 
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Problem jest jednak taki, że managerowie najwyższego szczebla otrzymują większą 

część wynagrodzenia w opcjach na akcje. Im wyższa cena akcji tym więcej mogą 

zarobić pozbywając się opcji. Efekt jest taki, że najwięcej buybacków przeprowadza 

się pod koniec hossy, kiedy ceny akcji osiągają bardzo wysokie poziomy. 

 

Z punktu widzenia długoterminowego interesu spółki jest to całkowicie bez sensu, 

ale niestety jest to prawidłowość na Wall Street. W interesie akcjonariuszy jest bo-

wiem skupowanie akcji własnych, gdy notują one minima oraz emisja nowych akcji 

gdy osiągają bardzo wysokie ceny. Zmierzam do tego, że podczas bessy dużo więk-

szy sens ma skupowanie akcji własnych celem ich umorzenia niż wypłacanie dywi-

dendy. 

 

W przypadku ponadnarodowych korporacji niestety bardzo rzadko ma to miejsce. 

W przypadku jednak polskiego rynku, szczególnie wśród mniejszych spółek jest to 

bardzo popularne. Małe firmy są bowiem najczęściej zarządzane przez głównych 

akcjonariuszy, bardzo często przez założycieli firmy dla których cena akcji nie ma 

dużego znaczenia. Najważniejszy jest długoterminowy zrównoważony rozwój firmy. 

Zmierzam to tego, że w nadchodzących miesiącach wiele firm bardzo zredukuje 

dywidendę. Niektóre spółki, w których dużym udziałowcem jest skarb państwa zro-

bią to pod wpływem nacisków politycznych. Inne jak np. REIT-y ograniczą wypłatę, 

gdyż znacząco spadną ich dochody. Inne, których recesja nie dotknie wybiorą lep-

sze metody zagospodarowania gotówki niż wypłata dywidendy. Okres recesji jest 

bowiem czasem, w którym należy dokonać pewnego rozliczenia, przeglądu akty-

wów sposobu zarządzania nie tylko firmą, ale i rezerwami finansowymi. 

Taki okres jak teraz, po większej przecenie jest jednocześnie pewną okazją do zaku-

pów. Spowolnienie w gospodarce sprawiło, że ceny wielu wartościowych aktywów 

obniżyły się o 20-30%.  
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W niektórych przypadkach jest to dla mnie okazja do zakupów. Jednocześnie liczę 

się z tym, że kupuję aktywo, które jeszcze do niedawna wypłacało 8-10% dywi-

dendy, lecz w najbliższym roku dywidendy może nie być wcale. 

Aby pomóc Wam to zrozumieć posłużę się przykładem z rynku nieruchomości. Pa-

nika sprawiła, że wiele osób boryka się z problemami finansowymi. Niektóre lokale 

użytkowe możecie dziś nabyć o 30% taniej niż na początku roku. Kupujecie lokal w 

atrakcyjnej cenie. Najemca jednak ma problemy. Odpuszczacie mu 2 miesiące 

czynszu, gdyż w efekcie pandemii sytuacja jego firmy jak i wielu podobnych jest 

dramatyczna (dziękuję wam za to politycy). Czynsz za kolejne miesiące redukujecie 

o 30-50%. Wasz zysk jest znacząco niższy niż przed pandemią, ale przede wszystkim 

nadal macie klienta, który z czasem stanie na nogi i będzie w stanie płacić czynsz 

w normalnej wysokości. Lokal kupujecie bowiem nie z myślą o pozbyciu się go kilka 

procent drożej, lecz jako długoterminową inwestycję. 

Na koniec mała przestroga. Redukcja dywidendy w ciężkich czasach jest oznaką 

rozsądku zarządzających. Na rynku nie brakuje jednak firm, które na siłę, mimo du-

żego zadłużenia będę próbowały utrzymać wysoką dywidendę. W wielu przypad-

kach dywidenda będzie wyższa niż zysk netto. Niektóre ETF-y także będą wypłacać 

nadzwyczaj wysokie dywidendy pozbywając się akcji z portfela. Przez kwartał czy 

dwa może się udać. W dłuższym terminie przełoży się to tragicznie na wysokość przy-

szłych dochodów, a tym samym dywidendy. 
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Opinie Czytelników 
 

Poniżej przedstawiamy opinie naszych czytelników. Są bardzo różnorodne, a wiele z 

nich zdecydowanie zasługuje na wyróżnienie. 
 
 

Przemyślenia na temat walut 

 
Autor: Dante 

 

Jeśli chodzi o waluty to do niczego nie namawiam - po prostu przedstawię luźne 

przemyślenia. 

 

Za jenem przemawia (inverse) carry trade oraz dość niedawna ciekawostka w po-

staci sporego zakupu akcji od dołka w marcu tego roku, zatem jak akcje zaczną 

spadać, to bilans BoJ wyhamuje, a może nawet zacznie spadać, a im mniejszy bi-

lans, tym teoretycznie jen powinien być mocniejszy. Analogicznie w przypadku 

franka, ale tutaj dochodzi jeszcze relatywnie zachowawcza postawa SNB w sytuacji 

kryzysu. A co do dolara to zanim przemawia dollar shortage i to, że obecny kryzys 

nie będzie krótki epizodem jak w 2008/2009 - potrwa znacznie dłużej, przez co rynki 

wschodzące nie będą mieć dużego dopływu dolarów z eksportu, co wzmacnia-

łoby ich waluty w stosunku do dolara. Co do polskich warunków, to warto mieć na 

względzie, że porównanie skutków kryzysu 2008/2009r. do obecnego kryzysu dla pol-

skiej gospodarki, to jak porównanie wypadku w terenie zabudowanym z udziałem 

przechodnia i małego fiata do wypadku na torach z rozpędzonym Pendolino (bo 

w 2008r. wiele problemów systemowych polskiej gospodarki można było jeszcze 

ignorować, ale teraz już się nie da i dopóki nie zostaną rozwiązane będą hamować 

wzrost gospodarczy). 

 

Z pobieżnej analizy CHF, USD i JPY wynika, że tyle ile dotychczas te waluty zyskały 

wobec PLN od początku 2018r., tyle mniej więcej powinny zyskać w przeciągu 

kilku(nastu) następnych miesięcy. Najbardziej zastanawiający jest wykres USD/PLN - 

trochę to wygląda jak "cup & handle" i gdyby rzeczywiście miało się sprawdzić, to 

oznaczałoby USD powyżej 6zł. 

 

Takie analizy są przy założeniu obecnych uwarunkowań - gdyby hipotetycznie zda-

rzyło się, że przykładowo w Polsce zmieniłby się obecny rząd na rząd ekspertów, to 

wtedy te prognozy należałoby ponownie zweryfikować. 
 

 

O buybackach 
 

Autor: Plastic Tofu 

 

Buybacki skorelowane są z sytuacją na rynku, co wyrażane jest również ceną akcji, 

ale nie ona (cena) jest motorem zakupu tylko dobre perespektywy biznesu.  
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Zresztą jest to dużo lepsza forma zwrotu nadwyżki finansowej wypracowanej przez 

biznes udziałowcom firmy niż dywidenda. Ta ostatnia jest dużo wyżej opodatko-

wana niż zyski kapitałowe długoterminowe.  

Oprócz tego podatek od dywidendy trzeba zapłacić po jej wypłacie. Zysk kapita-

łowy, a co za tym idzie podatek, można przesunąć sprzedając akcje w następnych 

latach. Skupowanie akcji podczas bessy ma sens tylko wtedy, gdy firma ma te same 

przychody i wydatki co w czasie hossy, niestety nie jest to statyczny model więc siłą 

rzeczy środki na buybacki są zdecydowanie mniejsze podczas bessy co pokazuje 

załączony graf. 

 

 

Inwestowanie w infrastrukturę? 
 

Autor: Krzysztof1975 

 

Inwestowanie dodrukowanych środków w infrastrukturę ma sens i uzasadnienie. Je-

żeli mamy mieć głęboką zmianę systemu gospodarczego, a dodruk jest swoistym 

ostatnim aktem to środki te powinny być inwestowane w istotnej części w infrastruk-

turę, tak by stworzyć sobie jak najlepszą pozycję startową w nowym rozdaniu. No-

woczesne linie kolejowe, drogi i lotniska, to niezwykle kosztowne inwestycje, które 

można obecnie finansować z dodruku. Patrząc na kwoty i przetargi jakie pojawiły 

się w naszej przestrzeni to wygląda to naprawdę nieźle. Portfele zamówień naszych 

firm budujących infrastrukturę, są rekordowe.  

 

Tu błędnie zakładają niektórzy, że reset to będzie jakaś apokalipsa. Ja wychodzę z 

założenia, że większość społeczeństwa nawet tego nie zauważy, bo będzie to 

mocno rozciągnięte w czasie. Budownictwo infrastrukturalne to dobry sposób na 

uzasadnienie dodruku. Daje namacalny dowód i zostaje na lata, tworząc solidne 

podstawy pod szybkie wychodzenie na prostą. Niezależnie co by nie pisać, to pro-

dukcja - handel i transport są podstawą każdego systemu, a do tego potrzeba in-

frastruktury. 
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