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W dzisiejszym wydaniu: 

 

Dołącz do zespołu Independent Finance!                                                Str. 2-3 

 

 

 

Chcesz zostać specjalista od optymalizacji? Dobrze się składa, bo Independent 

Finance znowu rekrutuje. Szczegóły znajdziesz w artykule. 

 
 

Srebro po 130 USD za uncję?                                                            Str. 4-11                                                                                                                                                  

 

 

                                                                         

Biorąc pod uwagę duże niedowartościowanie srebra względem złota, Trader21 

przygotował analizę, w której wyjaśnia, dlaczego srebro może niebawem nadro-

bić zaległości. 
 

 

Czy państwo powinno ingerować w gospodarkę?                     Str. 12-19                                               

 

                                                          

 

Wiele wskazuje na to, że z obecnego kryzysu politycy będą próbowali wybrnąć 

za pomocą zwiększonych wydatków budżetowych i konsumpcji. Historia poka-

zuje, że takie podejście, jeśli działa, to tylko chwilowo, a w dłuższym terminie ska-

zane jest na porażkę. 

 

 

Inwestowanie w REIT-y – zapis webinaru Tradera21                    Str. 20-21                                                                                                                                                                                                                  

 

 

                                         

Zapraszamy do obejrzenia webinaru, w całości poświęconego tematyce inwe-

stowania w REIT-y. Jest to jedno z nagrań początkowo dostępnych tylko dla osób, 

które kupiły książkę "Inteligentny Inwestor XXI wieku". 
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Dołącz do zespołu Independent Finance! 
 
 

Drodzy Czytelnicy, 

jak większość z Was wie, działam przez różne spółki zagraniczne. Mając bogate do-

świadczenie i znajomość prawa międzynarodowego od ponad 5 lat pomagamy 

naszym klientom przy zakładaniu spółek zagranicznych. Łącznie utworzyliśmy już po-

nad 300 spółek, a pracy jest coraz więcej.  

Moi specjaliści od optymalizacji, nie są obecnie w stanie efektywnie zajmować się 

wszystkimi klientami. Nadal poszukujemy asystenta, który w pierwszej kolejności od-

ciąży ich w sprawach czysto odtwórczych, a z czasem zajmie się bardziej skompli-

kowanymi sprawami prawno - podatkowymi. Jak szybko się to stanie – wszystko za-

leży od poziomu wiedzy oraz kreatywności. 

W pierwszej kolejności osoba taka zajęłaby się: 

• wypełnianiem formularzy, umawianiem spotkań, prowadzeniem korespondencji 

z klientami, 

• aplikowaniem w imieniu klientów do banków, biur rachunkowych i brokerów, 

• nadzorowaniem płatności od kontrahentów, 

• przygotowaniem krótkich opracowań z aktualnie zmieniających się przepisów w 

Polsce, ewentualnie z przepisów w innych jurysdykcjach, 

• przeglądaniem i analizą interpretacji podatkowych na wskazany temat, 

• analizą wybranych krajów pod kątem prawa podatkowego. 

 

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie poprzednimi wpisami dotyczącymi re-

krutacji do zespołu Independent Finance zdecydowaliśmy, że tym razem przyj-

miemy jedną osobę na 3 miesięczny staż po czym zaproponujemy jej pracę. Jeżeli 

szybciej okaże się, że znaleźliśmy osobę idealną, nie będziemy czekać 3 miesięcy na 

zmianę stażu na pracę, tylko zrobimy to od razu.  

Pracujemy zdalnie od poniedziałku do piątku w godzinach 9 - 16. Jeżeli ktoś z Was 

dobrze odnajduje się w realiach prawa podatkowego, prosimy o przesłanie CV oraz 

kilku słów o swoich doświadczeniach w tej branży na adres: mateusz.tomczyk@jak-

nieplacicpodatkow.pl 

W przypadku osób przygotowujących się do egzaminu na doradcę podatkowego, 

prosimy o zaznaczenie tej informacji w mailu. Nie jest to jednak obowiązkowe kryte-

rium. 

mailto:mateusz.tomczyk@jaknieplacicpodatkow.pl
mailto:mateusz.tomczyk@jaknieplacicpodatkow.pl
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Ze względu na ogrom pracy skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami. Pro-

szę także o  podanie numeru telefonu/email do kontaktu oraz zamieszczenie klau-

zuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb nie-

zbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 

roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000, z późn, zm.) oraz 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchy-

lenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).” 
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Srebro po 130 USD za uncję? 
 
 

Pisząc prognozy na 2020 wspomniałem, że w nadchodzącym roku nie spodziewam 

się niczego spektakularnego po srebrze. Kryzys wywołany pandemią, a w zasadzie 

późniejsze działania polityków oraz bankierów centralnych sprawiły, że dziś sytuacja 

wygląda zupełnie inaczej. 

Nim przejdę do konkretów cofnijmy się o dwie dekady. Po pęknięciu bańki na 

Nasdaq’u w 2000 roku, Bank Japonii jako pierwszy obniżył stopy procentowe do zera 

oraz rozpoczął skup obligacji rządowych. Minęło 8 lat. Kolejny kryzys, tym razem wy-

wołany pęknięciem bańki na rynku nieruchomości sprawił, że w USA, strefie euro, 

Szwajcarii obniżono stopy procentowe do zera. Z czasem uruchomiono programy 

pozwalające bankom centralnym na skup obligacji rządowych, korporacyjnych, 

akcji, ETF-ów, REIT-ów oraz wielu toksycznych aktywów. Celem było sprowadzenie 

do zera zarówno krótkoterminowych stóp, wyznaczanych przez bank centralny jak i 

rentowności obligacji. Innymi słowy odciążamy budżet oraz kredytobiorców kosz-

tem osób posiadających oszczędności jak i funduszy emerytalnych. Jednocześnie 

podbijamy wyceny wszystkich możliwych aktywów finansowych, pogłębiając nie-

równości pomiędzy 1% najbogatszych obywateli, a resztą społeczeństwa. Polityka 

ta była prowadzona wyłącznie przez najważniejsze banki centralne jak FED, Euro-

pejski Bank Centralny, Bank Anglii, Japonii czy Szwajcarii. W krajach rozwijających 

się mimo, iż mieliśmy zazwyczaj stopy niższe niż realna inflacja, to zachowywano jesz-

cze jakieś pozory normalności. 

Przyszła jednak pandemia, a wraz z nią strach. Rządy na całym świecie zasłaniając 

się naszym dobrem, wprowadziły drastyczne ograniczenia wolności, a banki cen-

tralne przeszły do ostatniej fazy niszczenia papierowych walut. Od marca 2020 roku 

niemalże wszystkie banki centralne na świecie drukują walutę na potęgę. Część 

środków z dodruku trafia do budżetu finansując w ten sposób deficyt. W przypadku 

Polski oznacza to łamanie Konstytucji, ale kto by się tym przejmował. Co gorsza NBP 

zamierza wzorem innych banków centralnych skupować także akcje z GPW i z cza-

sem pewnie obligacje korporacyjne bawiąc się w fundusz hedgingowy. Mówiąc 

wprost Ci sami ludzie, którzy mieli pilnować stabilizacji waluty, a którzy w obliczu in-

flacji CPI wynoszącej 4,7% obniżyli stopy do zera za jakiś czas będą drukować zło-

tówki, aby po koszcie zero przejąć aktywa finansowe. Jednocześnie, jeżeli w budże-

cie zabraknie pieniędzy ten sam bank po prostu je wydrukuje i przekaże do budżetu, 

zwiększając tym samym ilość waluty w obiegu. Tu żebyśmy się dobrze zrozumieli. 

Część kasy z dodruku trafi na rynki kapitałowe podnosząc wyceny niemalże wszyst-

kich aktywów. Część trafi na ulicę (czego nie było wcześniej) przekładając się na 

wzrost inflacji. 

Ktoś może pomyśleć, teraz mamy do czynienia z wyjątkową sytuacją. W końcu pan-

demia doprowadziła do drastycznego wzrostu bezrobocia. Ludziom jakoś trzeba 

pomóc itd.. Gdy tylko pandemia ustąpi, sytuacja wróci do normy. Otóż nie wróci. 

„Nothing is so permanent as a temporary government programs” - Milton Friedman 



 

Strona 5 IndependentTrader.pl 

Co gorsza tzw. pakiety stymulacyjne są obecnie nieporównywalnie większe niż te z 

2008 roku, a jednym źródłem ich finansowania jest dodruk waluty. Żadem zdrowo 

myślący inwestor nie kupi przecież negatywnie oprocentowanych obligacji Niemiec 

czy Hiszpanii płacących 0,57% odsetek rocznie w przypadku obligacji 10 letnich. Je-

dynym kupcem będą banki centralne. 
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Ostatecznym efektem takich działań będzie silny wzrost inflacji i to na całym świe-

cie. Inflacji, póki co nie widać tylko dlatego, że w efekcie spowolnienia gospodar-

czego drastycznie spadło tempo cyrkulacji waluty. Z czasem sytuacja wróci do 

normy, waluta zacznie krążyć w gospodarce jak dawniej. W obiegu będzie jej jed-

nak znacznie więcej niż w przeszłości, co przełoży się na silny wzrost cen. 

Globalna gospodarka jest jednak tak zadłużona, że banki centralne nie będą pod-

nosić stóp a przynajmniej nie do poziomu inflacji. Jeżeli wzrost cen nie przekroczy 5% 

stopy raczej pozostaną w okolicy zera. Jeżeli z czasem inflacja przekroczy 15%, bank 

centralny zapewne podniesie znacząco stopy, lecz wątpię, aby były to wartości 

większe niż 6-7%. Dużo bardziej prawdopodobne jest, że jeszcze silniej zaniży się po-

dawaną w mediach inflację. Być może pójdziemy o krok dalej i dla naszego dobra 

zaprzestanie się publikowania wysokości inflacji. W końcu przed kilkoma laty w USA 

zaprzestano publikowania ilości waluty w obiegu M3. 

Zmierzam do tego, że przed nami co najmniej 5 lat silnie negatywnych realnych stóp 

procentowych. Przekładając to na ludzki język, oprocentowanie lokat czy obligacji 

będzie dużo niższe niż rzeczywisty wzrost cen. W takim otoczeniu kapitał zarówno 

profesjonalnych inwestorów jak i zwykłych zjadaczy chleba przenosi się w kierunku 

metali szlachetnych. 

 

Część z Was zapewne teraz pomyśli, to złoto ma jeszcze drożeć? Przecież mamy 

rekordowe ceny w PLN i co więcej jesteśmy bardzo blisko rekordu wszech czasów w 

USD. Macie rację, cena złota w odniesieniu do silnie dewaluowanych walut jest na 

bardzo wysokich poziomach. Przyjrzyjmy się jednak jak wygląda cena złota w relacji 

do różnych aktywów: 
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Złoto do akcji 

Ostatni raz złoto naprawdę drogie było w 1980 roku osiągając 850 USD za uncję lub 

jak kto woli zrównało się z jednostką Dow Jones. Tu warto dodać, że DJ jest dziś na 

poziomie 25.400 USD. Abyśmy znów doszli do takich poziomów ceny akcji w USA 

powinny spaść o 60% przy jednoczesnym wzroście ceny złota o 500%. 

 
Możemy też podejść inaczej do tematu. Zakładając, że dodrukiem uda się powstrzy-

mać jakiekolwiek spadki cen akcji, a my wrócimy jedynie do tych samych pozio-

mów Gold / Dow Jones co w 2011 roku. W takim scenariuszu dochodzimy do ceny 

3600 USD / oz. 

  

Złoto w relacji do ilości dolarów w obiegu 

Łączna ilość dolarów w obiegu określana jako M3 w roku 1980 wynosiła 1.480 mld 

USD. Obecnie wynosi 16 bln USD wg FED i 25 bln USD wg Shadow Stats. Abstrahując, 

która wartość jest bliższa prawdy oznacza to wzrost względem roku 1980 od 10 do 

16 razy. Przekładając wzrost ilości dolarów w obiegu na wzrost cen złota oznacza-

łoby to cenę pomiędzy 8.500 - 13.600 USD za uncję. Nie możemy jednak zapominać, 

że tylko w tym roku ilość waluty wzrośnie zapewne o kolejne 2-3 bln USD w zależności 

od desperacji rządu federalnego oraz FED. 

Idąc dalej, moglibyśmy porównywać cenę złota do zadłużenia, do wartości obliga-

cji o negatywnym oprocentowaniu, do obligacji rządowych w ogóle. Ostatecznie 

w przeszłości przeciwnicy złota wybierali obligacje, gdyż te płaciły odsetki porów-

nywalne z inflacją. Jak jest dziś wszyscy wiemy. 
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Ja w każdym razie chciałbym zwrócić uwagę na coś zupełnie innego. Mianowicie 

na rynek srebra. 

Czemu? Powodów jest kilka 

 

a) Relacja ceny złota do srebra 

Temat był wałkowany wiele razy na blogu. W ramach przypomnienia powiem tylko, 

że od blisko 4 lat mamy bardzo tanie srebro w relacji do złota. 

 

b) Cena złota jak wiecie znajduje się obecnie na poziomie około 1750 USD. 

 

Mimo, iż w absolutnej większość walut cena złota jest na najwyższych poziomach w 

historii, to blisko 90% dziennikarzy ekonomicznych przywiązuje uwagę wyłącznie do 

ceny złota w USD, której do rekordu z 2011 roku brakuje raptem 200 USD, lub jak kto 

woli 14%. Dążę do tego, że gdy tylko cena zbliży się do 1900 USD co jest kwestią nie 

czy, lecz kiedy, w mediach na całym świecie zacznie się wałkowanie tematu złota. 

Przeczytacie: „Złoto blisko rekordu wszech-czasów!", „Złoto blisko historycznego re-

kordu!". Tego typu retoryka przyciągnie wielu ulicznych inwestorów zakochanych w 

aktywach, które akurat rosną. 

W mojej ocenie, gdy tylko złoto przebije 1950 USD natychmiast pojawią się spekula-

cje, kiedy przebijemy 2000 USD, co zajmie zapewne kilka dni. W tym momencie ulica 

rzuci się na metal podobnie jak było w 2011 roku. W ramach ciekawostki podrzucam 

wykres z Google Trends obrazujący popularność frazy „gold investment”.  
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Tradycyjnie z rekordowym zainteresowaniem mieliśmy do czynienia, gdy cena znaj-

dowała się blisko rekordowych poziomów. Im niższy poziom ceny tym niższe zainte-

resowanie mas. 

 

W każdym razie zapewne po przebiciu 2.000 USD za uncję, zainteresowanie meta-

lem będzie na tyle duże, że pojawią się braki na rynku i monety jednouncjowe będą 

w cenie zbliżonej do 2500 USD. 

Dla wielu z Was być może 2.500 USD, czyli 10.000 PLN to nie dużo, ale w tym momen-

cie warto zdać sobie sprawę, że dla przeciętnego Polaka, czy Chińczyka jest to 

ekwiwalent dwumiesięcznego wynagrodzenia. Przeciętny Turek musi pracować 5 

miesięcy, a Hindus aż 7, aby pozwolić sobie na zakup złotej monety o wadze 1 uncji. 

Zmierzam do tego, że w niedługim czasie cena złota będzie na poziomach na tyle 

wysokich, że większość obywateli krajów rozwijających się nie będzie w stanie po-

zwolić sobie na zakup chociażby jednej uncji. W takim otoczeniu srebro stanie się 

alternatywą. 

 

c) Problem płynności 

Rynek srebra jest bardzo często niesłusznie porównywany z rynkiem złota co jest 

moim zdaniem bardzo dużych niedopowiedzeniem. Łączna ilość złota w obiegu 

wynosi około 195 tys. ton. Część znajduje się w postaci biżuterii, część sztabek oraz 

monet w rękach prywatnych, w posiadaniu funduszy inwestycyjnych jak i banków 

centralnych. Przyjmując, że złoto inwestycyjne, które może zmienić właściciela sta-

nowi 30% łącznej podaży mówimy o wartości ponad 3,2 bln USD. Sporo. 

 

Dla porównania rynek srebra praktycznie nie istnieje. Większość dawnych zapasów 

została bezpowrotnie zużyta. Wartość rocznej produkcji to około 20 mld USD. Sza-

cunki dotyczące zapasów srebra różnią się znacznie i wahają się od 10 mld do 48 

mld USD w zależności od źródła. Niezła rozpiętość, aczkolwiek nie ma i tak ona zna-

czenia, jeżeli zdamy sobie sprawę, że zaledwie jedna firma Apple ma ponad 200 

mld rezerw gotówkowych. Dążę do tego, że zaledwie nieznaczne przesunięcie po-

pytu w kierunku srebra w postaci fizycznej może doprowadzić do bardzo silnego 

wzrostu ceny. Gwałtowny wzrost ceny przyciąga uwagę mediów jak i zainteresowa-

nie ze strony mas. Duży popyt na płytkim rynku i mamy powtórkę z rynku kryptowalut 

z 2017 roku. 
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d) Patrząc w przeszłość, w roku 1980 roku za sprawą braci Hunt, cena srebra dobiła 

do 50 USD rosnąc w ciągu dekady blisko 30 razy. Swoją drogą srebro jest chyba dziś 

jedynym surowcem, którego cena znajduje się znacznie poniżej poziomów sprzed 

40 lat. Odnoszenie wartości do nieustannie dewaluowanych walut moim zdaniem 

nie ma dużego sensu. Pokażę Wam natomiast relację ceny srebra do S&P 500. 

 

Co możemy z niego wyczytać? 

A no to, że gdyby cena srebra względem akcji miała spaść do rekordowo niskich 

poziomów jak w 2000 roku, obniżyłaby się o 50% do 8,5 USD za uncję. 

Gdyby miała zrównać się z poziomami z 2011, cena wzrosłaby do ok. 130 USD za 

uncję. Do jakich poziomów musiałaby wzrosnąć, aby w relacji do akcji osiągnąć 

poziomy z lat 80-tych zostawiam Wam do policzenia. 

  

Podsumowanie 

 

Być może się mylę, ale widząc co się dzieje na poziomie banków centralnych oraz 

rynku srebra uważam, że w niedługiej przyszłości czeka nas powtórka z lat 2010-2011. 

Czy i tym razem dojdzie to tak gwałtownych wzrostów - czas pokaże. Fundamenty 

są bardzo dobre, cena metalu rozjeżdża się z cenami kontraktów terminowych. Im 

różnica jest większa tym kartelowi trudniej jest kontrolować cenę metali. Z czasem 

zapewne dojdzie do zawieszenia notowań kontraktów terminowych na srebro i po-

gromu inwestorów siedzących w dziwnych instrumentach srebro-pochodnych. In-

westorzy zapakowani jednak w fizyka, ETF-y Sprotta, ZKB czy spółki wydobywcze ra-

czej będą mogli spać spokojnie ciesząc się wzrostem ceny uwolnionej po latach 

manipulacji. 
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Na koniec małe ostrzeżenie. Póki co, kartel ma jeszcze pewien wpływ na cenę także 

srebra. Wspominam o tym, gdyż commercials dość znacznie zwiększyli pozycję short 

i mogą próbować zbić cenę nieznacznie, tak jak wielokrotnie robili to w przeszłości. 

 

Trader21 

 

PS. Jeżeli widząc rekordowo wysoką cenę złota czy być może za jakiś czas rekor-

dową cenę srebra pomyślicie o bańce, zastanówcie się ilu waszych znajomych in-

westuje w metal. Później wróćcie pamięcią do 2017 i przypomnijcie sobie, ile osób 

inwestowało w krypto czy ostatnimi lata w mieszkania na wynajem. 
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Czy państwo powinno ingerować w gospodarkę? 
 
 

Im dalej patrzysz w przeszłość, tym dalej widzisz przyszłość - Winston Churchill 

W efekcie zamrożenia części globalnej gospodarki, wiele firm znalazło się na skraju 

bankructwa. Poza dużymi koncernami, problemy dotknęły także miliony małych 

przedsiębiorstw z całego świata. W wielu przypadkach doszło do zwolnień pracow-

ników, czego najlepszym dowodem jest skokowy wzrost bezrobocia w Stanach Zjed-

noczonych. Co w takiej sytuacji powinni zrobić rządzący? 

Jest to jeden z tych przypadków, w których ścierają się ze sobą dwa odmienne spoj-

rzenia na ekonomie. Zastosujemy tu pewne uogólnienie, ale jest ono konieczne na 

potrzeby artykułu. 

Pierwsze podejście zakłada, że w razie spowolnienia gospodarczego, państwo po-

winno zaangażować się w tzw. stymulowanie gospodarki chociażby poprzez zwięk-

szenie wydatków na infrastrukturę (najczęściej na kredyt). Ważne jest również zachę-

cenie zwykłych obywateli do zwiększenia konsumpcji. Jak to zrobić? Poprzez obni-

żanie stóp procentowych. 

Gospodarka ma być napędzana zwiększonymi wydatkami państwa oraz rosnącą 

konsumpcją. Brzmi znajomo? Nic dziwnego. To podejście tzw. Keynesistów, czyli zwo-

lenników Johna Maynarda Keynesa, jednego z najbardziej znanych ekonomistów 

XX wieku. W zdecydowanej większości przypadków to właśnie oni doradzają polity-

kom rządzącym najważniejszymi państwami na świecie. 

Znacznie mniejszą rolę odgrywają ekonomiści, którym bliska jest idea leseferyzmu. 

Zakłada ona, że udział państwa w gospodarce powinien być ograniczony do mini-

mum. Ich zdaniem okresy słabszej koniunktury są czymś normalnym i pozwalają na 

oczyszczenie gospodarki z nieefektywnych firm, na których miejsce mają wskoczyć 

nowe, bardziej innowacyjne przedsiębiorstwa. Takie podejście dopuszcza możli-

wość bankructw także tych największych firm, co jest niepopularne politycznie (rzą-

dzący nie chcą dopuścić do głośnych bankructw, gdyż mogłoby to odbić się na 

ich popularności). Dlatego też leseferyzm cieszy się niemal zerowym zainteresowa-

niem wśród polityków. 

Na pierwszy rzut oka, podejście Keynesistów wydaje się być sensowne. Przecież cho-

dzi w nim o to, by uniknąć dużych szoków gospodarczych, a takim z pewnością 

byłby upadek kilku dużych banków w 2008 roku, gdyby nie uratowano ich z pienię-

dzy podatników. Aby temu przeciwdziałać, państwo oraz bank centralny USA zaan-

gażowały się w ratowanie potężnych banków. Zaczęto też wydawać jeszcze więcej 

na zasiłki dla bezrobotnych, a przede wszystkim obniżono do zera stopy procen-

towe, radykalnie obniżając koszty kredytu. Dzięki temu konsumpcja w USA mogła 

utrzymywać się na wysokim poziomie. Nikt nie zwracał uwagi na to, że w takim oto-

czeniu przedsiębiorstwa z roku na rok inwestowały coraz mniej. 
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Źródło: Marc Faber 

Kupiono czas, a dokładnie 11 lat względnego spokoju. Problemy wróciły wraz z pęk-

nięciem rynku repo w 2019 roku i zamrożeniem gospodarki kilka miesięcy później. 

Wszystko wskazuje na to, że receptą na problemy znowu ma być to samo - większe 

wydatki państwa i obniżenie kosztów kredytu (a gdzieś w tle także skupowanie długu 

rządowego i korporacyjnego przez FED). Te wysiłki mają sprawić, że dziesiątki milio-

nów osób, które straciły prace, szybko ją odzyskają. Mamy podstawy sądzić, że to 

się nie uda. W historii USA był już taki moment, kiedy promowano konsumpcję, a 

odpowiedzią na kryzys były interwencje rządu. 

  

Lata 1920 - 1939, czyli hossa i kryzys 

 

W latach 20-tych ubiegłego wieku Amerykanie po raz pierwszy mogli wykorzystać 

możliwości jakie dawał tani kredyt. Dodatkowo pojawiło się sporo dóbr, które były 

pożądane (samochody, radia itd.). Konsumpcja zaczęła odgrywać znacznie więk-

szą rolę niż kiedykolwiek wcześniej. W tamtych latach nazwisko Keynes nie było jesz-

cze znane szerszej publiczności. Popularni byli za to ekonomiści tacy jak William Tru-

fant Foster czy Waddill Catchings. Z ich tekstów płynęło jasne przesłanie: najważ-

niejszą rzeczą, która napędza gospodarkę, jest duża ilość pieniędzy w portfelach 

konsumentów. 

Oczywiście taka narracja i dostęp do kredytu, przekładały się na wzrost konsumpcji. 

Zyski producentów rosły, a zatem zwiększała się wartość akcji spółek na giełdzie.  
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Pojawiła się także możliwość zaciągnięcia długu pod zakup akcji, co doprowadziło 

do wykreowania gigantycznej bańki spekulacyjnej. Jako potwierdzenie, zamiesz-

czamy notowania indeksu Dow Jones w tamtym okresie. 

 

Źródło: Macrotrends.net 

Wraz z końcem lat 20-tych, skończył się okres prosperity. Bańka na Wall Street pękła, 

popyt w gospodarce zaczął spadać. Upadły tysiące firm, a bezrobocie wystrzeliło. 

Produkcja przemysłowa spadła aż o połowę! Rozpoczęła się era Wielkiego Kryzysu. 

W jego trakcie prezydentem został Franklin Delano Roosevelt, który wprowadził po-

litykę Nowego Ładu. Była to długa lista działań podjętych przez państwo, które 

miały na celu stymulowanie gospodarki. Przykładem były roboty publiczne prowa-

dzone na gigantyczną skalę (budowa nowych budynków, lotnisk itd.). 

Interwencja państwa dała jedynie chwilowy impuls gospodarce. W 1937 roku Stany 

Zjednoczone wpadły w kolejną recesję. Gospodarka USA na dobre wstała z kolan 

dopiero po wybuchu II Wojny Światowej. 

Mimo wszystko, Keynes oraz jego zwolennicy uznali, że polityka Nowego Ładu była 

wielkim sukcesem. Miała ona świadczyć o tym, że w razie kryzysu gospodarczego, 

interwencja państwa w gospodarkę jest najlepszym możliwym rozwiązaniem. 

Z drugiej strony, zupełnie inaczej Wielki Kryzys przeszła Wielka Brytania. Oczywiście w 

tym kraju konsumpcja na kredyt nie przyjęła aż tak dużych rozmiarów, natomiast 

zapaść gospodarcza i tak była gigantyczna. A mimo to żaden z rządzących w UK 

nie wprowadził polityki podobnej do tej, jaką stosowano w USA. Bezrobocie w Wiel-

kiej Brytanii osiągnęło szczyt w 1932 roku i zaczęło spadać.  
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Cała recesja trwała 4 lata, a w Stanach Zjednoczonych - ponad dwa razy dłużej. 

Była to również pierwsza dekada, kiedy Amerykanie poszli w kierunku gospodarki 

centralnie sterowanej, czyli po prostu wybrali więcej socjalizmu zamiast kapitalizmu. 

  

XXI wiek - życie na kredyt i co dalej? 

 

Jak do tej pory, XXI wiek w Stanach Zjednoczonych bardzo przypomina to, co działo 

się tam w latach 20-tych XX wieku. 

Nowe stulecie zaczęło się od pęknięcia gigantycznej bańki na spółkach technolo-

gicznych w USA. Mnóstwo osób straciło wówczas swoje środki na giełdzie (często 

na własne życzenie). Już w trakcie spadków, w 2002 roku, ciekawym spostrzeżeniem 

podzielił się Paul Krugman, jeden ze znanych keynesistów. 

 

Źródło: Marc Faber 

W dużym skrócie, Krugman stwierdził, że należy „napędzić inwestycje ze strony go-

spodarstw domowych i będzie to wymagało wykreowania bańki w nieruchomo-

ściach (w miejsce bańki technologicznej)”. 

Mieliśmy więc hossę na nieruchomościach w latach 2003-2008.  



 

Strona 16 IndependentTrader.pl 

Ostatecznie bańka pękła. W 2011 roku Krugman stwierdził, że „po 2008 roku gospo-

darka dochodziła do siebie dość długo, ale było to efektem problemów jakie na-

rosły we wcześniejszych latach - zwłaszcza wzrostu długu wśród gospodarstw do-

mowych”. I ten człowiek do dziś jest postrzegany jako poważny ekonomista! 

Co bardzo ważne, po kryzysie z 2008 roku w USA zastosowano ulubione metody 

Krugmana i jemu podobnych - zwiększone wydatki państwa, dodruk, obniżenie stóp 

procentowych. Dzięki niskim kosztom kredytu na rynku pozostało wiele tzw. przed-

siębiorstw „zombie”, które są co najwyżej w stanie przetrwać dzięki rolowaniu długu, 

ale nie decydują się na inwestycje. Gospodarkę USA ponownie ciągnąć miała kon-

sumpcja i tak też się stało. W ostatniej dekadzie nadal odpowiadała ona za niemal 

70% PKB Stanów Zjednoczonych. Poniższe dane nie pozostawiają wątpliwości, że to 

bardzo wysoki poziom: 
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Lekka poprawa pod względem inwestycji w USA nastąpiła już po 2016 roku, kiedy to 

Donald Trump wprowadził kilka reform sprzyjających przedsiębiorstwom. Oczywiście 

nie każda firma wykorzystała zmiany w ten sam sposób, ale generalnie udział inwe-

stycji w PKB USA wzrósł do 21%. 

Ostatecznie przyszły problemy lat 2019-2020 i rządzący ponownie stanęli przed py-

taniem: interweniować czy nie? W wielu krajach z całego świata odpowiedź była 

taka sama: zwiększone wydatki na wsparcie dla firm i utrzymanie miejsc pracy, niższe 

stopy procentowe, dodatkowe zasiłki bezrobotnych a często także skupowanie ob-

ligacji rządowych i korporacyjnych. Na ten moment wydaje się, że niektóre państwa 

pójdą krok dalej, a mianowicie w stronę dochodu gwarantowanego. Do tej pory 

przegłosowała to Hiszpania, jednak naszym zdaniem na tym się nie skończy. 

Tym samym duch Keynesa ponownie dał o sobie znać. Receptą na poprawę sytu-

acji gospodarczej na świecie ma być tani kredyt i niemalże wymuszanie konsumpcji 

na obywatelach. Z kolei inwestycje ma wziąć na siebie państwo. Warto przypo-

mnieć, że wydatki państw na „stymulowanie gospodarek” w tym roku były większe 

niż podczas kryzysu z 2008 roku. 
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 Co będzie dalej? 

Warto pamiętać, że niezależnie od rządowych interwencji, w trakcie ostatnich 3 

miesięcy pracę straciła ogromna liczba osób. Podanie precyzyjnych danych jest 

niemożliwe, gdyż wiele krajów informuje również o osobach, które zgłosiły się po za-

siłek dla bezrobotnych, ale pracę straciły już wcześniej. W każdym razie możemy 

spokojnie stwierdzić, że po 1 marca br. pracę straciło ponad 50 mln osób - i to w 

samych tylko krajach rozwiniętych! Kolejne miliony bezrobotnych pojawią się w na-

stępnych miesiącach. 

Obecny optymizm opiera się na trwającym odmrażaniu gospodarek i interwen-

cjach rządów. Oczekuje się, że globalna gospodarka już w 2021 roku odrobi to, co 

straciła w 2020 roku. Jest to mało prawdopodobne. Z kolei odzyskanie utraconych 

miejsc pracy jest niemożliwe. Dlaczego? 

1. Za inwestycje w coraz większym stopniu odpowiadać mają rządy. Pomińmy fakt, 

że takie przedsięwzięcia w większości krajów oznaczają marnotrawstwo pieniędzy i 

nie tworzą stabilnych miejsc pracy. Ważne jest, iż w wielu krajach zasiłki dla bezro-

botnych wzrosły tak mocno, że zniechęcają w ogóle do podejmowania pracy. 

Część rządów nie będzie w stanie z tych zasiłków zrezygnować. 

Kolejna ważna kwestia - im większa ingerencja rządu, tym mniej przejrzyste otocze-

nie gospodarcze dla przedsiębiorców. Historia pokazuje, że w takich przypadkach 

firmy prywatne po prostu ograniczają inwestycje, a tym samym tworzą jeszcze mniej 

miejsc pracy. 

2. Tani kredyt ma podnieść konsumpcję. Tutaj dochodzimy do kwestii kluczowej, a 

mianowicie różnicy pomiędzy kredytem zaciąganym na inwestycje, a kredytem za-

ciąganym na konsumpcje. 

Inwestycja (np. budowa fabryki) już w trakcie jej przeprowadzania tworzy miejsca 

pracy. Z kolei po zakończeniu jedne miejsca pracy (np. pracownicy budujący fa-

brykę) są zamieniane na inne (np. pracownicy przyjmowani do fabryki). Dodatkowo 

zaciągając kredyt na inwestycje po koszcie 5%, jesteśmy później w stanie wypraco-

wywać np. marżę 10-20% lub powyżej o ile tylko inwestycja okaże się uzasadniona. 

A zatem właściciel takiej fabryki jest w stanie inwestować dalej, oszczędzać pod 

przyszłe inwestycje lub ostatecznie zwiększać konsumpcję. 

Z kolei kredyt na konsumpcję oznacza wzrost zadłużenia danej osoby, a sama kon-

sumpcja (np. zakup telewizora) nie ma tak dużego wpływu na wzrost zatrudnienia 

w gospodarce. Jednocześnie osoba, która skonsumowała środki, będzie musiała w 

przyszłości ograniczyć swoje wydatki, po to by spłacić kredyt wraz z odsetkami. 

W skrócie: inwestycje umożliwiają faktyczny rozwój gospodarczy, z kolei konsumpcja 

daje tylko krótkoterminowe pozytywne bodźce dla gospodarki. 
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Piszemy o tym wszystkim, aby było jasne, że utracone miejsca pracy nie wrócą w 

ciągu roku czy dwóch. To będzie trwało latami i nie wiadomo czy kiedykolwiek wró-

cimy do poziomu zatrudnienia z 2019 roku. W latach 2009-2019 gospodarka USA 

stworzyła 22 mln miejsc pracy. To tyle samo, ile utracono w ciągu jednego miesiąca 

w tym roku. Tymczasem wielu „ekspertów” nadal przekonuje, że te miejsca pracy 

zostaną szybko odzyskane. Mają w tym pomóc programy rządowe i wielkie inwesty-

cje. Stany Zjednoczone przerabiały to już w latach 30-tych poprzedniego wieku. Go-

spodarkę podniosła dopiero wojna. Oby tym razem nie było takiej konieczności. 

  

Wnioski 

 

Póki co w wielu krajach zakłada się, że dodatkowe koszty związane z większą liczbą 

bezrobotnych, szybko się skończą a deficyt budżetowy zmniejszy się. Wy natomiast 

wiecie już, że wielu bezrobotnych pozostanie bez pracy na dłużej. To oznacza, że 

także i deficyty budżetowe pozostaną spore. To z kolei oznacza konieczność dal-

szego dodruku i psucia waluty. Będzie to czynnik wpływający na wzrost cen metali 

szlachetnych i spółek, które je wydobywają. Jesteśmy dopiero na początku hossy w 

złocie. 

Druga ważna kwestia to los osób pozostających bez pracy. Oczywiście będą oni 

nadal otrzymywać zasiłki czy nawet spory dochód gwarantowany. Nie zmienia to 

jednak faktu, że zostaną wyrzuceni na margines. Ostatnie tygodnie pokazują, że 

wielu z nich taki obrót spraw się nie podoba. Zamieszki wybuchały w tym roku w USA, 

Hiszpanii czy Francji. Na ten moment można to tłumaczyć jako efekt koronawirusa. 

Problem jest jednak znacznie głębszy i będzie tym bardziej wyraźny, im dłużej będzie 

utrzymywać się wysokie bezrobocie. Zmierzamy do tego, że zamieszki z ostatnich 

tygodni nie były ostatnimi. Druga połowa roku wcale nie będzie pod tym względem 

spokojniejsza. 

Długotrwałe, masowe bezrobocie niszczy moralne fundamenty porządku społecz-

nego. Młodzi ludzie, którzy przeszli edukację, ale pozostają bez pracy, dają począ-

tek najbardziej radykalnym ruchom politycznym. To wśród nich znajdują się uczest-

nicy kolejnej rewolucji. - Ludwig von Mises, Socjalizm. 

 

Independent Trader Team 
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Inwestowanie w REIT-y – zapis webinaru Tradera21 
 

Drodzy Czytelnicy, 

po dłuższej przerwie postanowiłem skupić się trochę na rozwoju mojego kanału na 

YouTube. Możecie się spodziewać, że systematycznie będę umieszczał na nim róż-

nego rodzaju materiały, od webinarów po krótkie sesje pytań - odpowiedzi. Na 

bloga będą trafiać z lekkim opóźnieniem, dopiero gdy uzbierają się 2 lub 3 nowe 

odcinki. Tu pierwszeństwo mają przede wszystkim artykuły. Dlatego jeśli chcecie być 

powiadamiani o nowych filmach tak szybko jak to możliwe, zachęcam Was do za-

subskrybowania kanału "Independent Trader". 

Z kolei już teraz możecie obejrzeć zapis webinaru, który w całości poświęciłem te-

matyce inwestowania w REIT-y. To jeden z kilku materiałów jakie dotychczas wysła-

łem w formie podziękowania za zakup książki lub kursu. Liczę, że przypadnie Wam 

do gustu. 

Dowiecie się z niego m.in.: 

- jak bezpiecznie inwestować w REIT-y, 

- czy REIT-y są dobrą alternatywą dla obligacji, 

- jakie są perspektywy dla nieruchomości komercyjnych z różnych sektorów, 

- którymi konkretnie REIT-ami się interesuję. 

 

Nagranie znajdziecie poniżej. Miłego oglądania. 

Trader21 

 

PS. Korzystając z okazji, chciałem zachęcić Was do zakupu książki "Inteligentny In-

westor XXI wieku", która zbiera coraz lepsze recenzje.  

Zainteresowanych zakupem książki zapraszam na stronę InteligentnyInwestor.pl.  

PS2. Bardzo często zadajecie pytanie o dostęp do dodatkowych materiałów. Udo-

stępniam je dla wszystkich, którzy zakupili książkę na naszej stronie sprzedażowej. Im 

wcześniej kupicie książkę, tym więcej materiałów do Was dotrze. Nie udostępniamy 

treści archiwalnych! Do tej pory jako podziękowanie za zakup książki opublikowali-

śmy 5 filmów z czego 2 to były webinary, kolejne 2 to tipy inwestycyjne, a wczoraj 

wyszedł komentarz do aktualnej sytuacji na rynku. 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC5i9ec-XjBw1iWkRtSxAieg
https://lubimyczytac.pl/cykl/25164/inteligentny-inwestor-xxi-wieku
https://www.inteligentnyinwestor.pl/
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PS3. Jeśli kupiliście książkę wskazując jako źródło informacji kanał „VETO” to musicie 

wiedzieć, że nigdy nie obiecywałem dodatkowych 10 filmów za zakup książki. To 

deklaracja Wapniaka, a nie moja. 
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Opinie Czytelników 
 

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

nich zdecydowanie zasługuje na wyróżnienie. 
 
 

W obecnej sytuacji 

 
Autor: Petom 

 

Witam, uważam, że sytuacja w chwili obecnej jest jeszcze trudniejsza. 

 

Lata 20-te w USA cechowały się nadwyżką mocy produkcyjnych po załamaniu 

się rynków światowych po WWI. Problemem było, jak zapewnić dochody ludziom, 

którzy stracili pracę. Rozwiązanie wszyscy znamy -> kredyt. Dzisiaj już nikt nie rozstrzy-

gnie, czy była inna droga. 

Ten system był w miarę stabilny do końca lat 60-tych. Do czasu, kiedy USD były jesz-

cze pieniądzem chociaż częściowo wymienialnych na złoto. 

 

Dzisiaj moce produkcyjne USA znajdują się w Chinach. Natomiast mamy nad-

wyżkę kapitałów (wypracowanych i wydrukowanych) których nie można zainwe-

stować w projekty które byłyby w stanie wygenerować realną i znaczącą wartość. 

Jednak zasadnicza różnica polega na tym, że tym razem wszyscy są zadłużeni po 

uszy. 

 

W USA dobiega końca cykl, który zaczął się z początkiem lat 80-tych. 

Wtedy obniżono znacznie podatki (m.in dochodów kapitałowych) i w ten sposób 

uwolniono kapitał na inwestycje. Jeżeli dodamy do tego przełomową technologię 

(microprocessor) mamy przepis na 30-40 prosperity. Takie rozwiązanie nie zadziała 

ponownie. 

 

Wracając do pytanie czy Państwo powinno ingerować w gospodarkę, obawiam 

się, że na dzisiaj jest to nieuniknione. 

Pozostaje pytanie czy istnieje sposób odzyskania chociaż częściowej kontroli na tym 

co jest robione w naszym imieniu i dla naszego dobra. 

 
 

Czy wojna z Iranem może zgasić wewnętrzny niepokój w USA? 
 

Autor: justRegularUser 

 

Stany mogłyby szybko wypowiedzieć wojnę Iranowi i zarzekać się, że bę-

dzie szybka - maksymalnie 2 tygodnie + 2 tygodnie sprzątania bałaganu. W rzeczy-

wistości Iran jest pod każdym względem potężniejszym państwem od Afganistanu i 

jest równie górzysty - co znacznie utrudnia operacje militarne przeciwnika a ułatwia 

obronę.  
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Wszyscy wiedza jak długo trwała błyskawiczna wojna w Afganistanie i jakim fiaskiem 

militarno-humanitarno-finansowo-społecznym się zakończyła. Legalna wojna z Ira-

nem (tj. poparta/uznana przez sekretarza generalnego Rady Bezpieczeństwa ONZ) 

była by o wiele kosztowniejsza niż jakakolwiek wojna do tej pory prowadzona przez 

czempionów demokracji a straty jakie zostałyby poniesione były by prawdopodob-

nie większe niż podczas wszystkich poprzednich konfliktów razem wziętych. Aktual-

nie Stany nie maja jednak casus belli by przekonać świat jak również wspomnianego 

sekretarza. Wojnę mogą wypowiedzieć, nikt im nie zabroni, jednak nie będą mieli 

dużego wsparcia, koszta będą jeszcze większe i dodatkowo większość świata po-

grąży się jeszcze w większym chaosie. Oczywiście nie twierdze, ze Stany nie są krea-

tywne i bezwzględne jeżeli chodzi o rożnego rodzaju mistyfikacje i jak będą 

chciały casus belli to go będą mieli. 

 

 

Do sedna: Deklaracja wojny równa się z deklaracja zwiększania deficytu i wydawa-

nia kolejnych bilionów na niszczenie innego państwa. Wielu obywateli ma dość mar-

notrawienia pieniędzy za oceanami na coraz to nowsze konflikty, podczas gdy ich 

pieniądze powinny być użyte do poprawy infrastruktury, przeprowadzania głębo-

kich reform społecznych mających na celu poprawę jakości życia dolnego 50% 

społeczeństwa oraz cofnięcia zniszczeń spowodowanych wewnętrznymi rozru-

chami. Nowa wojna oznaczałaby, że większych zmian nie będzie, co prawdopo-

dobnie przelało by czarę goryczy i na ulice wyszli by również ci co jeszcze siedzą 

spokojnie w domach. Dodatkowo służby specjalne Iranu i ich sojuszników z pewno-

ścią wykorzystywały by aktualna słabość Stanów zaogniając wewnętrzny konflikt 

dzięki czemu mogły by pośrednio prowadzić wojnę na terytorium Stanów Zjedno-

czonych. 

 

Podsumowując: uważam, że "szybka wojna" nie zgasi wewnętrznych niepokojów w 

USA a jedynie je pogłębi. 

 
 

Perspektywa metali szlachetnych 
 

Autor: Rzemko 

 

Co prawda złoto zaliczyło all-time-high (ze względu na silnego dolara) to mamy tu 

jeszcze olbrzymi zapas. Przy sytuacji, gdzie cały świat ma nielimitowane QE + za-

czyna korzystać z dodatkowych magicznych technik BOJu (FED skupujący akcje, 

wkrótce również margines centrali jak NBP) złoto powinno gładko przebić 2000 w 

ujęciu dolarowym. 

 

 

Jeżeli złoto przebije te progi to mamy sky-is-the-limit dla srebra. Jeden z najbardziej 

zmanipulowanych instrumentów na świecie dodatkowo nakręcony popytem inwe-

stycyjnym biednych ludzi, których nie stać na złoto w takich cenach. 
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Z drugiej strony - jeżeli w takim otoczeniu banksterom uda się utrzymać "złoto za 

mordę":) i w ciągu najbliższych 2-3 lat (licząc naprawdę pesymistycznie) nie zoba-

czymy rajdu na metale szlachetne to będzie chyba trzeba się pogodzić z tym, że to 

bezwartościowy relikt przeszłości. 
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