
W sztuce dzieje się dużo.  
W wielu miejscach można 
zobaczyć prace najwybitniejszych 
polskich i zagranicznych 
artystów. Oto gdzie koniecznie 
trzeba zajrzeć jeszcze w tym roku.

Prace Henry’ego Moore’a, czołowego re-
prezentanta abstrakcji organicznej, rzeź-
biarza zaliczanego do czołówki najwybit-
niejszych artystów europejskich XX 
wieku, do stycznia oglądać można we 
wrocławskim Pawilonie Czterech Kopuł. 
Również Wrocław jest miejscem innego 
ważnego wydarzenia artystycznego tej je-
sieni – w odrestaurowanej barokowej ka-
mienicy przy Placu Solnym debiutuje gale-
ria OP ENHEIM. Wystawa inaugurująca 

jej działalność to kompozycja Mirosława 
Bałki składająca się z czterech neonów  
i budująca zapis słowa „ojczyzna” w języ-
kach: polskim, niemieckim, hebrajskim  
i po łacinie, stanowiąca punkt wyjścia do 
refleksji nad losami, które rzuciły tu Pola-
ków, Niemców i Żydów.

Prace najważniejszych przedstawicieli 
polskiej sztuki współczesnej, a także mię-
dzynarodowych sław, m.in. Cathy Wilkes, 

Przeciwników polityki 
gospodarczej aktualnego 
prezydenta USA nie brakuje, 
ale żadne z posunięć nie było 
dotąd tak krytykowane 
jak rozpoczęcie wojny 
handlowej z Chinami.

Donald Trump zdaje się wygrywać batalię 
z azjatyckim przeciwnikiem, który nie 
może odpowiedzieć równie silnymi posu-
nięciami, ponieważ chiński eksport do 
Stanów jest czterokrotnie większy niż im-
port z tego kraju. Sceptykom amerykański 
prezydent mógł pokazać wykresy indek-
sów giełdowych: Dow Jones osiągał histo-
ryczne szczyty, spada za to Shanghai Com-
posite, a wraz z nim indeksy giełd rynków 
wschodzących. 

Dlaczego jest inaczej niż 89 lat temu? 
W październiku 1929 r., gdy komisja Sena-
tu USA przegłosowała wydłużenie listy 
towarów objętych taryfami celnymi do  
20 tys. pozycji, stało się to bezpośrednią 
przyczyną krachu na Wall Street, i to 
mimo że samo przegłosowanie ustawy 
i podpisanie jej przez ówczesnego prezy-
denta nie było jeszcze przesądzone, nastą-
piło to pół roku później. 

Teraz wprowadzane oficjalnie taryfy 
celne i zapowiedź kolejnych nie przeszka-
dzają inwestorom z Wall Street. Czyżby 
wojna celna Donalda Trumpa rzeczywiście 
była „dobra i łatwa do wygrania”? A może 
jej negatywne skutki dla gospodarki USA 
pojawią się dopiero z czasem, jak proroku-
ją komentatorzy. W październiku w końcu 
doczekali się nerwowej reakcji amerykań-
skich inwestorów, choć przyczyny spadku 
indeksów nie były jednoznaczne.

Stawka jest znacznie wyższa niż obo-
wiązujące od 24 września 10-proc. cła na 
produkowane w Chinach rowery i opony. 
Chiny poniosą koszt jako pierwsze, ale za-
pewne nie jedyne.

Kilkudziesięcioprocentowa dynamika in-
westycji publicznych oraz samorządo-
wych nie zmienia faktu, że ogólne wskaź-
niki dotyczące inwestycji wypadają słabo. 
Dynamika wzrostu nakładów na środki 
trwałe wciąż daleka jest od pożądanej,  
a udział inwestycji w PKB zamiast zbliżać 
się do zakładanego w rządowej strategii 
rozwoju poziomu 25 proc. PKB, wyraźnie 
się obniża. 

Winą za ten stan rzeczy najczęściej 
obarcza się biznes prywatny. Jego przed-
stawiciele zdają sobie sprawę, że polska 
gospodarka znajduje się w szczytowej fa-
zie cyklu koniunktury i czeka nas natu-
ralne spowolnienie, na które może nało-
żyć się dodatkowo pogorszenie sytuacji 
na świecie, a w szczególności u naszych 
głównych partnerów gospodarczych. Jeśli 
dodać do tego coraz liczniejsze bariery 
wewnętrzne, trudno się dziwić, że mene-

dżerowie i właściciele nie myślą o zwięk-
szaniu inwestycji. Wielu woli selekcjono-
wać zamówienia i rezygnować z realizacji 
tych mniej opłacalnych niż rozbudowy-
wać moce produkcyjne, których wykorzy-
stanie w ciągu najbliższych dwóch-trzech 
lat może się okazać niemożliwe. 

DLACZEGO BIZNES BOI 
SIĘ INWESTOWAĆ?

JESIENNE WYSTAWY W POLSKICH 
MUZEACH I GALERIACH 
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Wolfganga Tillman-
sa, Lynette Yiadom-
-Boakye, gromadzi 
kolekcja Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej 
w Warszawie zaty-
tułowana „Stan rze-
czy”. Do 11 listopada 
można ją oglądać  
w lubelskiej galerii 
Labirynt. Większość 

prezentowanych dzieł pochodzi z niedaw-
nych zakupów i publicznie można je oglą-
dać po raz pierwszy. 

„Co po Cybisie?” – to tytuł wystawy, któ-
rą do 16 grudnia można będzie obejrzeć  
w warszawskiej Zachęcie. Pokazuje ona naj-
ważniejsze nurty historyczno-artystyczne 
polskiego malarstwa XX i XXI wieku. 

HENRY MOORE, RECLINING FIGURE, 1951/FOT.: WIKIPEDIA
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Emil Szweda

Emil Szweda

Choć minęła połowa października, Słońce 
rozpieszcza nas ciepłymi dniami, a dane 
gospodarcze wciąż potwierdzają dobrą 
kondycję gospodarki, choć naturalnie 
nie wszystko wygląda jednakowo dobrze. 
Branża budowlana otwarcie mówi o kło-
potach z rentownością, a deweloperzy ra-
portują spadek sprzedaży, który nastąpił 
po wzroście cen. Coraz więcej prognoz na 
przyszły i 2020 rok uwzględnia obniżenie 
tempa wzrostu gospodarczego.

O ile ciemne chmury na horyzoncie 
zbierają się raczej powoli i nie wywołują 
dreszczy, o tyle zachowanie rynków fi-
nansowych nie nastraja optymistycznie. 
W połowie października indeksy spada-
ją „bez wyraźnego powodu” – większość 
obserwatorów rynku uważa ten ruch za 
zasłużoną korektę hossy trwającej w USA 
od niemal dekady, czy za konsekwencję 
działań Fed w razie spadków na rynkach 
wschodzących. Z kolei w Europie Zachod-
niej inwestorzy starają się wyobrazić so-
bie świat po brexicie, z kłopotami Włoch, 
których obligacje osiągnęły najwyższą 
rentowność od czterech lat i po zakończe-
niu skupu obligacji przez Europejski Bank 
Centralny, w dodatku z ryzykiem rosnącej 
inflacji, którą widać już niemal wszędzie.

W Warszawie, jak wiadomo, hossa nie 
trwała 10 lat, lecz zaledwie półtora roku  

i została przerwana już w styczniu br. Być 
może – pisze o tym Tomasz Manowiec na 
stronie obok – przecena sprowadziła wyce-
ny akcji do poziomów atrakcyjnych na tyle, 
że opłaca się je już kupować przed kolejną 
hossą, która tym razem powinna promo-
wać rynki wschodzące. Choć oficjalnie 
jesteśmy już wprawdzie gospodarką roz-
winiętą, to jednak sama giełda wciąż za-
leżna jest w dużym stopniu od zachowania 
inwestorów instytucjonalnych z zagranicy. 
Inwestorzy indywidualni zaś – inwestujący 
pośrednio czy bezpośrednio – zdają się być 
coraz mniej zainteresowani notowaniami 
akcji, choć uruchomienie powszechnych 
programów kapitałowych może to zainte-
resowanie przywrócić, i to już niebawem.

Ostrożniejsi inwestorzy mogą wy-
bierać między kontynuacją inwestycji  
w mieszkania na wynajem lub w obliga-
cje korporacyjne. Mieszkania są droższe  
i sprzedaż spada drugi kwartał z kolei, ale 

deweloperzy – pod względem ryzyka pro-
wadzonej działalności – wydają się lepiej 
przygotowani do słabszego okresu niż de-
kadę wcześniej, gdy kryzys finansowy za-
skoczył ich bardziej zadłużonych i mocniej 
uzależnionych od dostępności kredytów 
hipotecznych dla ich klientów. Warto też 
zwrócić uwagę, że obligacje korporacyjne 
– to uwaga ogólna – są dziś lepiej opro-
centowane niż kilka miesięcy wcześniej, 
często przy krótszym okresie inwestycji. 
Wyższy zysk przy podobnym lub niższym 
ryzyku? Tak właśnie definiowane są oka-
zje na rynkach finansowych, choć oczy-
wiście dopiero po fakcie wiadomo, co było 
prawdziwą okazją, a co tylko pułapką.

Kto ma dość rozterek inwestycyjnych, 
może wykorzystać czas rynkowej zawieru-
chy na własny rozwój. A nic nie pomaga w 
nim tak, jak podróże i spotkania z innymi 
ludźmi. Podróże poza szlakiem, egzotycz-
ne miejsca, inne kontynenty, a może po 
prostu zwiedzanie wystaw i wernisaży, 
obcowanie ze sztuką? O tym wszystkim 
piszemy w jesiennym wydaniu „Private 
Banking”, temat numeru poświęcając na 
omówienie skutków wojny celnej – tej 
wszczętej przez USA w przeszłości i tej jak 
najbardziej aktualnej. Od rzeczywistości 
trudno bowiem uciec.

Zapraszam do lektury!

I N W E S T Y C J E

Warszawskie „misie” mocno przecenione 3
Tomasz Manowiec | CFA
Patrząc na notowania spółek o małej i średniej kapitalizacji, możemy stwierdzić, 
że znalazły się one w bessie. Ale jest szansa na odreagowanie.

M O I M  Z D A N I E M

Inwestycji nie da się wyczarować 4
Roman Przasnyski  
Dynamika i struktura nakładów inwestycyjnych to największe rozczarowanie ostatnich lat, 
bardzo dobrych dla polskiej gospodarki.

L I F E S T Y L E

Podróże poza szlakiem. Wyprawy dla biznesu 5
Podróż to coś więcej niż tylko wakacje – Jarosław Kuźniar doszedł do takiego wniosku kilka 
lat temu, realizując równocześnie swoje wielkie marzenie.

T E M A T  N U M E R U

Kto przegra „dobrą wojnę” Trumpa? 6
Emil Szweda
Obłożenie w lipcu karnymi cłami niektórych chińskich towarów, które powstały przy użyciu 
amerykańskiej technologii wyeksportowanej do Chin, dało początek wojnie celnej. Oby nie 
przyniosła takich skutków jak ta sprzed 88 lat.

H Y D E  P A R K

Protekcja 7
Jak wiadomo, od lat istnieje następujący cykl: Chiny wysyłają towar kontenerami  
do Ameryki, a z powrotem importują złom, makulaturę i obligacje USA.   

I N W E S T Y C J E

Nikt nie tęskni za silnym dolarem 8
Roman Przasnyski 
Ostatnia fala umocnienia amerykańskiej waluty już zaczyna mieć negatywne  
konsekwencje i budzi coraz większe obawy. 

Co przyniesie nadchodzące spowolnienie? 
Roman Przasnyski
Hossa na rynku surowców zbiegła się z wyraźnym ożywieniem w globalnej gospodarce.

I N W E S T Y C J E

Deweloperzy pewniejsi niż przed dekadą 10
Emil Szweda 
Spadek sprzedaży mieszkań nie zatrzymał wzrostu wskaźników zadłużenia deweloperów.

Więcej profitów przy identycznym ryzyku? 
Emil Szweda 
Lepszy wróbel w garści – zdają się kalkulować nabywcy detalicznych obligacji skarbowych, 
którzy od początku roku do końca sierpnia wydali na nie prawie 8 mld zł.

N I E R U C H O M O Ś C I

Polska atrakcyjna dla inwestorów 11
Jolanta Matuszewska 
Nasz rynek mieszkaniowy w ostatnich latach bije kolejne rekordy, jednak można dostrzec 
już symptomy wyhamowania tempa jego wzrostu.

F I R M A

Podatek od wyjścia utrudni sukcesję  12
Joanna Wierzejska
Od przyszłego roku pomysł  na przeniesienie swoich rozliczeń podatkowych  do innego kraju 
będzie trzeba bardzo dobrze przemyśleć. 

A R T  B A N K I N G

Polecamy wystawy w sezonie jesiennym 13
Iwona Kruk
Sezon obfituje w premierowe projekty i nowe otwarcia. Wybraliśmy kilka najciekawszych  
w Polsce wydarzeń ze świata muzeów i galerii.

S T R O N A  A L T E R N A T Y W N A

Przedsiębiorcy przeciw protekcjonizmowi 14
Jeffrey Tucker
Od stuleci sprawdzał się taki schemat: producenci naciskają na rząd, domagając się 
zmniejszenia konkurencji z zagranicy. Rząd ulega ich presji, wprowadza restrykcje  
handlowe, a konsumenci cierpią z powodu wyższych cen. Teraz jest inaczej.

T R A V E L

Wietnam – przyszłość zaczyna się dziś 16
Maria Wyszomirska
Planując podróż z Polski, jeszcze w tym roku będzie moż na z łatwością dolecieć  
z Warszawy do Da Nang z jedną dwugodzinną przesiadką. 

P R I V A T E  B A N K I N G

XI Gala Wine & Food Noble Night 17
Ten wyjątkowy wieczór już po raz jedenasty zgromadził znakomitą i nad wyraz  
elegancką publiczność – klientów private banking Noble Bank.

A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y

Masterclass – sztuka kowersacji 18
Małgorzata Domagalik i Mariusz Szczygieł, czyli rozmówcy doskonali, prowadzą  
oryginalny, intelektualny, kameralny projekt Edipresse Polska.
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BURZLIWA JESIEŃ 
NA RYNKACH

Patrząc na notowania  
spółek o małej i średniej 
kapitalizacji, możemy 
stwierdzić, że znalazły się  
one w bessie. Zwyczajowo 
przyjmuje się bowiem,  
że granicą wyznaczającą 
początek rynku niedźwiedzia 
jest spadek od najwyższego 
punktu przekraczający  
20 proc. Miało to miejsce  
w czerwcu w przypadku 
indeksu sWIG80 oraz  
we wrześniu w przypadku 
indeksu mWIG40.

Zanim określimy perspektywy na przy-
szłość, warto wyjaśnić, skąd wzięła się tak 
duża słabość „misiów” w ostatnim czasie. 
Czarne chmury na horyzoncie zaczęły 
pojawiać się już w 2017 r., kiedy po raz 
pierwszy od czasu transformacji w Polsce 
odwróciły się relacje sił na rynku pracy. 
W wyniku długo utrzymującej się dobrej 
koniunktury, czynników demograficz-
nych i migracyjnych z rynku pracodaw-
cy przeszliśmy na rynek pracownika, co 
skutkowało istotną presją na wzrost wy-
nagrodzeń. Jednocześnie nałożył się na to 
trend wzrostowy cen surowców. Pensje 

WARSZAWSKIE „MISIE” MOCNO PRZECENIONE. 
ZATEM JEST SZANSA NA ODREAGOWANIE

Tomasz Manowiec
dyrektor ds. strategii akcyjnych oraz zarządzający 

funduszami w Noble Funds TFI

Tomasz Manowiec

pracowników i surowce są kluczowymi 
składnikami kosztów w przedsiębior-
stwach, dlatego ich gwałtowna zwyżka 
obniżyła rentowność polskich firm. Stało 
się tak również dlatego, że na silnie kon-
kurencyjnym rynku bardzo trudne było 
przerzucenie tych kosztów na ceny pro-
duktów i usług. Siła przetargowa polskich 
firm okazała się stosunkowo słaba.

Konsekwencją był spadek zysków rapor-
towanych przez giełdowe spółki. Często 
o kilkadziesiąt procent w porównaniu 
z poprzednimi okresami, a to pociągnę-
ło za sobą gorsze postrzeganie całego 
segmentu i spadki notowań akcji. Pogar-
szające się wyniki inwestycyjne funduszy 
lokujących aktywa w polskie akcje zaczęły 

skłaniać klientów do wycofywania swoich 
środków, zwiększając presję na sprzedaż 
akcji i obniżenie rynkowych wycen. Pre-
sja ta nasiliła się jeszcze bardziej w okre-
sie ostatnich tygodni przez wizerunkowe 
problemy kilku TFI, z których klienci 
masowo wycofywali swoje oszczędności, 
a niektóre fundusze rozpoczęły proces 
likwidacji. Skala umorzeń powinna się 
jednak zmniejszać z upływem czasu.

Starając się znaleźć odpowiedź na py-
tanie o perspektywy na przyszłość dla 
segmentu małych i średnich spółek, nie 
można nie odnosić się do koniunktury 
gospodarczej. Nie da się ukryć, że obec-
ny cykl ekonomiczny jest już bardzo za-
awansowany. Oczekiwania odnośnie do 

wzrostu PKB w Polsce w kolejnych kwar-
tałach są wciąż dość wysokie, przekraczają 
4 proc., jednak wskazują na spowolnienie. 
Wydaje się, że szczyt koniunktury jest już 
za nami, a ryzyka globalne mogą jeszcze 
pogorszyć możliwości rozwoju w naszym 
regionie. Historycznie w okresach spowol-
nienia w otoczeniu rynku zwykle ciężko 
było o trwałe wzrosty akcji na giełdzie, 
dlatego średnioterminowa perspektywa 
jest raczej mało optymistyczna.

Niemniej jednak ostatnia, wakacyjna 
fala wyprzedaży miała rzadko spotyka-
ną siłę. Jednocześnie wiązała się raczej 
z czynnikami pozarynkowymi (takimi 
jak umorzenia) niż fundamentami spółek. 
Doprowadziło to do uatrakcyjnienia pol-
skiego rynku. Przede wszystkim wyceny 
spółek obniżyły się do dawno nieobser-
wowanych poziomów. Wskaźnik cena/zysk 
dla indeksu sWIG80 za ostatnie 12 mie-
sięcy spadł w okolice 10-krotności, co po-
przednio zdarzyło się w latach 2008-2009 
oraz 2011-2012. Analogiczny wskaźnik 
dla indeksu mWIG40 wynosi nieco więcej  
– niemal 14-krotność, jednak również jest 
to najniższy poziom od kilku lat. 

Warto wspomnieć również o aspekcie 
psychologicznym, który najlepiej widocz-
ny jest w skrajnych odczytach wskazywa-
nych przez Indeks Nastrojów Inwestorów. 
Odsetek byków jest obecnie na rekordo-
wo niskim poziomie, a pesymizm wśród 
inwestorów przeważa już od dłuższego 
czasu. Widać też wyraźną niechęć do ca-
łego sektora małych i średnich spółek, co 
może zwiastować przynajmniej krótko-
terminowe przesilenie. Dodatkowo okres 

jesienno-zimowy zwykle sprzyja dobrym 
stopom zwrotu z rynku akcyjnego. Dlate-
go w najbliższym czasie są szanse na wy-
raźne odreagowanie „misiów” korygujące 
tak dynamiczne ostatnie spadki. 

Przyjmując trochę dłuższy horyzont 
inwestycyjny, można nabrać większego 
optymizmu. Przede wszystkim, mimo 
zmienności w poszczególnych latach 
i kwartałach, polska gospodarka rozwija 
się w szybkim tempie, a mniejsze przed-
siębiorstwa powinny być tego beneficjen-
tami. Bieżące wyceny zmniejszają ryzyko 
inwestycyjne, gdyż notowania wielu spó- 
łek już dyskontują spowolnienie i pogor-
szenie wyników. Dlatego w przypadku 
pogłębienia bessy i zejścia cen na jeszcze 
niższe poziomy akumulowanie walorów 
małych i średnich spółek można uznać za 
racjonalne. 

Kryzys jest zawsze okazją do zakupów 
po atrakcyjnej cenie. Należy jednak pa-
miętać, że „misie” to bardzo ryzykowna 
klasa aktywów w krótkim terminie. Do-
piero w wieloletniej perspektywie powin-
na przynosić zadowalające stopy zwrotu, 
jedne z wyższych wśród wszystkich klas 
aktywów. Choć ostatnie lata mogły pod-
kopać wiarę w ten fakt, to właśnie akcje 
przynoszą najlepsze rezultaty w długoter-
minowych inwestycjach.

Wskaźnik C/Z za 12 ostatnich miesięcy

ŹRÓDŁO: STOOQ.PL
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Dynamika i struktura 
nakładów inwestycyjnych  
to największe rozczarowanie 
ostatnich lat, bardzo dobrych 
dla polskiej gospodarki.  
Może to mieć to negatywny 
wpływ na przyszłą 
koniunkturę.  
Jednak ostrożność firm  
ma swoje uzasadnienie.

O inwestycjach mamy sporo informacji, 
z których trudno wyciągnąć jednoznaczne 
wnioski. Z jednej strony słyszymy oficjalne 
zapewnienia, że takiego nasilenia prac nie 
było od lat, a na poparcie tej tezy prezento-
wane są dane o kilkudziesięcioprocentowej 
dynamice inwestycji publicznych i samo-
rządowych czy bardzo przyzwoitym, prze-
kraczającym w drugim kwartale 10 proc. 
wzroście wydatków realizowanych przez 
największe firmy. Z drugiej zaś strony 
ogólne wskaźniki dotyczące inwestycji nie 
pozostawiają złudzeń, że dobrze nie jest. 
Udział inwestycji publicznych w 2017 r. 
wyniósł 3,7 proc. PKB, zaś prywatnych się-
gał 14 proc.

Dynamika wzrostu nakładów na środ-
ki trwałe wciąż daleka jest od pożądanej, 
a udział inwestycji w PKB zamiast zbliżać 
się do zakładanego w rządowej strategii 
rozwoju poziomu 25 proc. PKB, wyraźnie 
się obniża. W 2017 r. wyniósł 18 proc. i był 
najniższy od 1996 r. Pod tym względem 

INWESTYCJI NIE DA SIĘ WYCZAROWAĆ

Roman Przasnyski

Roman Przasnyski

ustępujemy większości krajów europej-
skich. Prognozy Ministerstwa Finansów za-
kładają, że w 2018 r. wyniesie on 18,6 proc,  
a 20 proc. przekroczy dopiero w 2021 r. 
Winą za ten stan rzeczy najczęściej obarcza 
się biznes prywatny, głównie małe i śred-
nie firmy. Te dysproporcje dobrze obrazują 
różnice w podejściu do inwestowania, wy-
stępujące w różnych sektorach gospodar-
ki. Sektor publiczny działa zdecydowanie 
procyklicznie, w dużej mierze w związku 
z harmonogramem wynikającym z dostęp-
ności środków unijnych. Z kolei przedsta-
wiciele biznesu, kierujący się wskazaniami 
rynku, zdają sobie sprawę, że polska gospo-
darka znajduje się w szczytowej fazie cyklu 
koniunktury i czeka nas naturalne w takiej 
sytuacji spowolnienie, na które może na-
łożyć się dodatkowo pogorszenie sytuacji 

na świecie, a w szczególności u naszych 
głównych partnerów gospodarczych. Wi-
doczne już wyraźnie sygnały spowolnienia 
tempa wzrostu w krajach Unii Europejskiej, 
w tym także w Niemczech, oraz zagrożenia 
związane z wojną handlową, prowadzoną 
przez amerykańską administrację, są tego 
najlepszym dowodem. Jeśli dodać do tego 
coraz liczniejsze bariery wewnętrzne, takie 
jak trudna – z punktu widzenia przedsię-
biorców – sytuacja na rynku pracy, wzrost 
kosztów surowców i materiałów, a więc 
czynniki powodujące wyraźną presję na 
marże i wyniki finansowe, trudno się dzi-
wić, że menedżerowie i właściciele sporej 
części firm nie myślą obecnie o zwiększa-
niu inwestycji. W takich warunkach wielu 
woli selekcjonować zamówienia i rezygno-
wać z realizacji tych mniej opłacalnych niż 

rozbudowywać moce produkcyjne, których 
wykorzystanie w ciągu najbliższych dwóch-
-trzech lat może się okazać niemożliwe. 

Wydaje się też, że przedsiębiorcy wpadki 
w pułapkę, którą sami na siebie zastawi-
li. W okresie, gdy koniunktura zaczęła się 
coraz wyraźniej poprawiać, wzrost zatrud-
nienia traktowali jako substytut inwesty-
cji. Obecnie warunki na rynku pracy są dla 
wielu z nich skrajnie trudne, ale jednocze-
śnie brak perspektyw pozyskania wykwa-
lifikowanych pracowników zniechęca do 
inwestowania w obawie przed kłopotami 
z obsadzeniem nowych stanowisk.

W kwestii wyhamowania inwestycji 
prywatnych nie bez winy są też rządzący, 
którzy poza licznymi deklaracjami i wpro-
wadzeniem faktycznych zachęt do inwesto-
wania zafundowali przedsiębiorcom sporą 
dawkę niepewności, legislacyjnego chaosu 
i nieoczekiwanych zmian stanowiska, za-
równo w wymiarze ogólnym, jak i w od-
niesieniu do konkretnych sektorów i branż. 
Podejmowaniu decyzji o inwestycjach nie 
sprzyjał festiwal pomysłów na zmiany sys-
temu podatkowego, wśród których część 
miała dość radykalny charakter. Skutkiem 
ubocznym dążenia do uszczelnienia syste-
mu podatkowego było i jest nadal ograni-
czenie płynności finansowej, szczególnie 
dotkliwe w przypadku niektórych grup 
przedsiębiorstw. Te już dokonane i plano-
wane zmiany zniwelowały w dużej mierze 
pozytywny wpływ korzystnych dla inwe-
stowania rozwiązań, które zresztą mają 
dość ograniczony zakres.

W rezultacie mamy do czynienia z sytu-
acją, w której „klęska urodzaju” zamówień 
płynących z sektora publicznego i samo-
rządowego natrafia na niedobór możliwo-

ści po stronie potencjalnych wykonawców, 
a kumulacja zleceń powoduje dynamiczny 
wzrost kosztów surowców i materiałów, 
o rosnących dynamicznie kosztach pracy 
nie wspominając. Codziennością są zna-
czące dysproporcje między budżetami 
przeznaczanymi na projekty inwestycyjne, 
a cenami oferowanymi przez wykonawców. 
Coraz częściej zdarza się też odstępowanie 
firm od realizacji już wygranych przetar-
gów. To wszystko rodzi obawy o realiza-
cję zadań związanych z wykorzystaniem 
środków unijnych w obecnej perspektywie 
finansowej oraz przywołuje pamięć kło-
potów firm, głównie budowlanych z lat  
2010-2012. Choć warunki są trudne, nie 
musi to oznaczać powtórki ówczesnego 
scenariusza. Nie brakuje przykładów firm, 
które na duże inwestycje zdecydowały się 
na długo przed obserwowanym ożywieniem 
gospodarczym i które teraz zaczynają zbie-
rać tego owoce. Ich śladem mogą podążyć 
kolejni przedsiębiorcy, licząc, że spodzie-
wane spowolnienie gospodarcze będzie 
stosunkowo łagodne i krótkotrwałe oraz że 
nie grozi nam w najbliższych latach recesja.

Firmy nie muszą się też dalej wstrzymy-
wać z inwestowaniem z innego powodu. 
Czas realizacji projektów rozwojowych to 
perspektywa dwóch-trzech lat. Wkrótce 
więc może nadejść moment, gdy przedsię-
biorcy zaczną podejmować decyzje z my-
ślą o kolejnych fazach cyklu koniunktury, 
które nadejdą po okresie spodziewanego 
spowolnienia.

Podróż to coś więcej niż  
tylko wakacje – Jarosław 
Kuźniar doszedł do takiego 
wniosku kilka lat temu, 
realizując równocześnie  
swoje wielkie marzenie.  
Założył goforworld.com,  
biuro podróży, które  
od samego początku miało 
realizować wyprawy  
„szyte na miarę”. Obecnie 
każdy może podróżować,  
ale nie każdy wie, jak zejść 
poza szlak. Zapragnęliśmy 
więc pokazywać świat  
po swojemu, łamiąc schematy. 
Następnym wyzwaniem  
było połączenie wypraw  
ze zdobywaniem wiedzy.

Podróże w stylu all inclusive są dobre dla 
tych, którzy szukają chwili wytchnienia, 
ale rozczarowuje wszystkich, dla których 
podróż ma być doznaniem, przygodą, 
adrenaliną i możliwością poszerzania 
swoich horyzontów. Kiedy więc nasi 
podróżnicy rozsmakowali się w wyprawach 
do najdalszych zakątków świata,  
w małych, kameralnych grupach, pojawiła 
się kolejna potrzeba. Podróż i biznes. 
Szkolenie połączone z poznawaniem 
innego kraju, nowych ludzi, kultur, 
smaków. Zaskoczyło nas, jak szybko opcja 
szkoleń w podróży stała się oczywistą 
częścią naszej oferty. 

Otwarcie na świat
Zamiast szkolić się w czterech ścianach 

mdłego wieżowca, wyruszmy w świat. To 
nasz sposób na zdobywanie nowych umie-
jętności – dowiedzmy się czegoś więcej, 
integrujmy się, jedząc gruzińskie dania 
albo pijąc kawę na omańskiej pustyni. 
Czy to wydaje się surrealistyczne? Wręcz 
przeciwnie. Szkoliliśmy już i w Gruzji,  
i w Omanie. Pracownicy każdej firmy, wiel-
kiej lub mniejszej korporacji, mogą otwo-
rzyć się na świat. Zdobywać wiedzę i umie-
jętności na zupełnie nieznanym gruncie. 
To zmienia myślenie o prowadzeniu biz-
nesu, o relacjach z klientami i partnerami. 
Czy takie szkolenie w podróży to wyższe 
koszty? Tak, ale przecież dodatkowo każ-
dy uczestnik wyprawy czuje się doceniony 
i nagrodzony możliwością wyjazdu. 

Lokalsi, czyli najlepsi 
przewodnicy
Kiedy wyruszasz w tak odległe miejsce jak 

Australia czy Syberia, nie możesz polegać 
wyłącznie na przewodnikowej wiedzy. Aby 
zejść poza szlak, wyjść z tłumu i sięgnąć do 
samego serca danej kultury, potrzebny jest 
ktoś, kto zna to miejsce jak własny dom. Tak 
właśnie dobieramy przewodników. Najczę-
ściej to ludzie, którzy wybrali się kiedyś w 
podróż, zakochali się i… już zostali. Czasem 
to osoby, które spędziły tam spory kawałek 
swojego życia, a potem wróciły do Polski. 
Julia Raczko, nasza australijska przewod-
niczka, wyruszyła w podróż dookoła świata. 
Gdy dotarła do Australii, zakochała się nie 
tylko w kraju, lecz także w człowieku. Dzisiaj 
wraz z partnerem prowadzi blog o Australii, 
pracuje, pisze książki i nadal zwiedza swoje 
nowe miejsce na Ziemi. Dla nas jest kopalnią 
wiedzy i inspiracji. 

Podobnie stało się w przypadku Karoliny 
Marczewskiej, która wraz z rodziną miesz-
ka w Urugwaju. Kiedyś była dziennikarką 
TVN24, dzisiaj robi karierę w urugwajskiej 
telewizji. 

PODRÓŻE POZA SZLAKIEM. 
WYPRAWY DLA BIZNESU

– Moja podróż do Urugwaju (ta najważ-
niejsza, z dwoma walizkami symbolizują-
cymi cały mój materialny dorobek), to nie 
była tylko zmiana miejsca zamieszkania. 
To był początek całkiem nowej podróży 
wewnętrznej. Musiałam zbudować siebie 
od nowa, na tych samych podstawach, ale 
w wersji południowoamerykańskiej. Mu-
siałam się dostosować, zaktualizować, żeby 
przeprowadzić się do tak odległego (w sen-
sie kulturowym) kraju. Cały czas jestem w 
tej podróży. I oby ona nigdy się nie skończy-
ła. Bo podróż w tym przypadku to to samo, 
co rozwój osobisty – tłumaczy Karolina.

No właśnie – rozwój osobisty to waż-
ny element szkolenia w biznesie. W kilka 
dni możesz stać się innym człowiekiem: 
mądrzejszym, lepszym, bardziej doświad-
czonym. 

Doświadczenie uczy 
dystansu
Teoretycznie szkolenia w podróży moż-

na robić blisko – w Hiszpanii, Chorwacji, 
Grecji. My jednak mówmy o poznaniu 
innej kultury. Doświadczeniu „drugiego 
końca świata”. Dlatego na kierunki szko-
leniowe wybraliśmy Australię, Gruzję, RPA, 
Wietnam, a nawet Kubę. Szczególnie Kuba 
zapisała się w naszym sercu, bo to trudny 
kraj. Nie chcieliśmy przecież ograniczać się 
do Hawany – zależało nam, aby wyruszyć 
dalej i przekonać się, jaka jest prawdziwa 

Kuba. Jarosław Kuźniar był nią poruszo-
ny. Kiedy spotkał jednego z mieszkańców 
Finca Vigía, napisał na Instagramie: „Jego 
ręce zniszczone przy karczowaniu trzciny 
wyglądają jak po ataku łamaczy kości. Ser-
deczności Kubańczyków Castro nie uda się 
dorżnąć nigdy”. 

To oddaje wszystko, co chcemy przeka-
zać: świat jest bardzo różnorodny i choć 
podróże kojarzą się z wielką przyjemnością 
i tak zwanym chilloutem, to trzeba umieć 
również dostrzec to, co trudne i niewy-
godne, jak chociażby biedę kubańskich 
miasteczek. A nawet więcej: trzeba okazać 
empatię, wielki szacunek i pokorę wobec 
tego, co zastajemy. 

Kiedy grupa podróżników wraca do 
Polski, do swoich biznesów i miejsc pracy, 
doświadczenie przywiezione z tego odle-
głego miejsca, kojarzonego stereotypowo 
z kolorową Hawaną, każe zmienić myśle-
nie o życiu. Nie znamy lepszego sposobu 
na nabranie dystansu do swojej własnej 
codzienności i samego siebie. 

Poznać ludzi i samego 
siebie
Nie istnieje kierunek, którego się oba-

wiamy. W 2019 roku zagościmy w Kolum-
bii, Gruzji, na Alasce, a także na Spitsberge-
nie. Po raz kolejny wrócimy do Japonii i na 
Islandię, którą ukochaliśmy sobie w szcze-
gólny sposób, podobnie jak niełatwą, choć 
fascynującą Kamczatkę. Tam podróżnicy 
często narzekają na brak dostępu do sieci 
i wygód. W Gruzji skarżą się na standard 
hoteli… 

– Po co w ogóle wychodzić ze swojej 
strefy komfortu, skoro zależy nam wy-
łącznie na świetnych hotelach i Wi-Fi? 
– zapytał właśnie na Kamczatce Jarosław 
Kuźniar ludzi, którzy szukali na drugim 
końcu świata tego, co mają na co dzień  
i przed czym tak naprawdę bardzo chcieli 
uciec.

Z tym pytaniem zostawiamy was na 
przyszłość. Bez względu na to, czy przyjdzie 
wam podróżować prywatnie, czy służbo-
wo, korzystajcie z każdej godziny. Jedna  
z naszych przewodniczek, Marynia Pawlak, 
powiedziała w wywiadzie do książki „9 hi-
storii z podróży”: 

„Poprzez poznawanie innych ludzi, po-
znaję samą siebie. Ale zdecydowanie to, co 
lubię najbardziej w podróżach, to rozmowy 
z ludźmi. To najbardziej kształtuje, nasyca 
i wypełnia moją duszę. To trochę tak, jak-
bym spotykała lustra. Bo każdy ma nieco 
inny pogląd na świat, inaczej żyje”. 

Tym bardziej schodźmy poza szlak. Po 
wiedzę, doświadczenie, po nowe życie. 

Zespół goforworld

Dynamika nakładów na środki trwałe

ŹRÓDŁO: GUS
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www.slomski.us 

(…)
Jak wiadomo, od lat istnieje następujący cykl: Chiny wysyłają towar kontenerami 

do Ameryki, a z powrotem importują złom, makulaturę i obligacje USA. Większość 
kontenerów wraca jednak do Azji pusta, stąd rosnące zadłużenie USA wobec Chin  
i innych krajów.

Gdyby gospodarka światowa była oparta na zdrowym rozsądku, to tego typu sytu-
acja nie mogłaby mieć miejsca. Hamulce bezpieczeństwa w gospodarkach światowych 
zostały zdemontowane wiele dekad temu, zadłużanie krajów jest legalne i odbywa się 
na wielką skalę. Gdyby budżety były zrównoważone, to nie doszłoby do takiej pato-
logii, jaką obserwujemy, czyli powstania niewyobrażalnego i niemożliwego do spłaty 
długu USA idącego w grube tysiące miliardów dolarów.

W takiej sytuacji jedyna opcja, jaką mają USA, to ochrona własnego rynku poprzez 
narzucenie ceł. Taki krok powinna podjąć administracja już 30, 40 lat temu. A nie 
podjęła, ponieważ tani import pozwalał ukrywać inflację. Wyprodukowanie czegokol-
wiek w USA było coraz to droższe, ale tani import z Azji pozwalał mieć złudzenie, że 
wszystko jest w porządku.

(...)
Jedyna opcja dla Chin jest taka, by dopuścić do spełnienia żądań Ameryki, czyli jako 

takiego zrównoważenia wymiany handlowej. Następnie możliwe jest ciche wycofywa-
nie się z posiadania obligacji USA i powolne wpuszczanie pieniędzy do obiegu, jak zło-
dziej po skoku na bank. I coraz większe zastępowanie eksportu własną konsumpcją.

(…)

CZY ZALICZENIE POLSKI DO 
RYNKÓW ROZWINIĘTYCH 

POMOŻE POLSKIM AKCJOM?


www.wojciechbialek.blox  

(…)
1) Świeżo uzyskany status „rynku rozwiniętego” można stracić – Grecji zajęło to  

15 lat (można wręcz powiedzieć, że zachłyśnięcie się awansem mocno zaszkodziło 
temu krajowi, a od momentu promocji do początku bezprzykładnej katastrofy gospo-
darczej minęło raptem siedem lat). 

2) Powierzchowna analiza przykładów Grecji, Izraela i Korei Południowej nie suge-
ruje, by zmiana formalnego statusu z „rynku wschodzącego” na „rozwinięty” w kla-
syfikacji FTSE w jakiś decydujący sposób wpływała na trendy rynkowe. Innymi słowy 
nie należy chyba oczekiwać, że z dnia na dzień WIG-20 zacznie zachowywać się nie 
jak MSCI Emerging Markets Index, ale jak FTSE 100, DAX, S&P 500 czy Nikkei 225  
(co niekoniecznie w dłuższej perspektywie, wykraczającej poza najbliższe kilka kwar-
tałów, musi być niekorzystne dla naszego rynku).

(…)

SPÓŁKI GENERUJĄCE STRATY 
ROBIĄ FURORĘ NA GIEŁDZIE 

W USA


www.independenttrader.pl 

(…)
Jeżeli weźmiemy pod uwagę spółki, które w tym roku zadebiutowały na giełdzie  

w USA, to okaże się, że aż 83 proc. z nich generowało straty w trakcie ostatnich 12 mie-
sięcy. Na normalnym rynku większość spośród takich spółek nie cieszyłaby się zainte-
resowaniem. Dodajmy, że nawet w 2000 roku odsetek ten był niższy i wynosił 81 proc.

Jakby tego było mało, osoby, które nabyły akcje spółek generujących straty na dzia-
łalności operacyjnej, nieźle na tym zarobiły. Średni wynik w tej grupie przedsiębiorstw, 
począwszy od wejścia na giełdę, to 36 proc.! Tymczasem wśród spółek, które debiuto-
wały w tym roku i wypracowały zyski, średnia wynosi 32 proc.

(...)
Popularność przedsiębiorstw tracących pieniądze może kojarzyć się wyłącznie  

z bańką internetową, kiedy to notowania rosły tylko dlatego, że dana spółka była  
w jakiś sposób powiązana z internetem. Nasze przewidywania pozostają niezmien-
ne: albo doczekamy się krachu, który najmocniej uderzy w spółki technologiczne (jak  
w 2001 r.), albo nastąpi scenariusz inflacyjny i giełda nominalnie nie spadnie aż tak 
mocno, ale spółki typu growth poradzą sobie dużo gorzej od spółek typu value.

(...)

WYBRAŁ: EMIL SZWEDA 
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USA WPROWADZAJĄ 
PIERWSZE CŁA 
NA CHIŃSKI EKSPORT

2821,350

Obłożenie w lipcu karnymi 
cłami niektórych chińskich 
towarów, które powstały  
przy użyciu amerykańskiej 
technologii wyeksportowanej  
do Chin – czy też ukradzionej,  
 jak to określił Donald Trump  
– dało początek wojnie celnej 
między USA i Państwem Środka. 
Otwarty wcześniej front 
USA – Europa udało się na 
szczęście szybko powstrzymać  
i amerykańskie cła obowiązują 
jedynie na stal i aluminium. 
Jednak warto pamiętać 
o zgubnych skutkach poprzedniej 
wojny celnej wszczętej przez 
amerykańskie władze. 88 lat 
temu republikański prezydent  
Herbert Hoover podpisał ustawę 
nakładającą 40-48 proc. taryfy 
na 20 tys. towarów, co – jak się 
ocenia – było jedną z głównych 
przyczyn późniejszego Wielkiego 
Kryzysu, który dotknął  
nie tylko USA, ale cały świat,  
a który ostatecznie doprowadził 
Hitlera do władzy i popchnął 
Europę do wojny.  
Czy tym razem konsekwencje 
mogą być równie tragiczne?

KTO PRZEGRA „DOBRĄ W OJNĘ” TRUMPA?
2 marca tego roku Donald Trump, prezy-
dent Stanów Zjednoczonych, napisał na 
Twitterze: „Wojny handlowe są dobre i ła-
twe do wygrania”, czym ściągnął na siebie 
krytykę ekonomistów z nieomal całego 
świata. Siedem miesięcy później wygląda-
ło na to, że Trump wojnę celną wygrywa 
– Wall Street śrubowała rekordy hossy, 
a indeksy rynków wschodzących weszły 
w fazę bessy, tracąc od szczytu w styczniu 
już ponad 20 proc. 

Chiny nie są w stanie odpowiedzieć 
USA równie radykalnym działaniem, nikt 
w zasadzie nie chce z USA walczyć. Jednak 
pytanie, czy wojny handlowe rzeczywiście 
są dobre, pozostaje otwarte. Być może dłu-
gofalowe skutki prowadzenia protekcjoni-
stycznej polityki nie ujawnią się od razu, 
ale na dłuższą metę trudno znaleźć plusy 
tego, że konsumenci będą musieli zapłacić 
za niektóre towary, a z czasem pewnie za 
większość, więcej niż do tej pory, bez gwa-
rancji, że zyskają one na jakości.

Lekcja z przeszłości
Trudno o bardziej jaskrawy przykład 

tego, że wojny celne nie są ani dobre, ani 
łatwe do wygrania, niż ustawa Smoota-
-Hawleya z 1930 roku. Jej twórcy chcieli 
chronić amerykańskich farmerów (w tam-
tym czasie 25 proc. Amerykanów żyło 
z hodowli i upraw) przed napływem ta-
niej żywności z Europy. W gruncie rzeczy 
chodziło o ochronę farmerów przed ich 
własnymi działaniami. W czasie I wojny 
światowej produkcja żywności w Europie 
kulała, Amerykanie zarabiali na jej eks-
porcie i aby powiększyć zyski, kupowali 
ziemię i zwiększali skalę hodowli. Po za-
kończeniu wojny europejskie rolnictwo 
potrzebowało kilku lat, aby się podnieść. 
Już w 1922 roku Stany Zjednoczone USA 
wprowadziły 40-proc. cła na import żyw-
ności, a mimo to w 1930 r. kongresmeni 
przegłosowali kolejne podwyżki. Smoot 
i Hawley chcieli wprowadzenia ceł na cu-
kier, ale kolejni senatorowie – w zamian 
za poparcie w głosowaniu i licząc na pozy-
tywny odbiór wyborców w rodzimych sta-
nach – dopisywali kolejne produkty, któ-
rych ostatecznie uzbierało się... 20 tysięcy.

Po zwiększeniu katalogu obłożonych 
podatkami towarów Wall Street zareago-
wała panicznie. Czarny czwartek, a po 
nim poniedziałek i wtorek, maklerzy ska-
czący z okien – tak wyglądał październik 
1929 r., choć jeszcze w III kwartale Dow 
Jones notował historyczny szczyt, a gospo-
darka wyglądała naprawdę solidnie.

Samą ustawę przegłosowano dopiero 
w marcu 1930 r. w stosunku 42:40, a więc 
jej uchwalenie wcale nie było pewne, po-
dobnie jak złożenie podpisu przez Herber-
ta Hoovera, ówczesnego prezydenta USA, 
który wygrał wybory w 1928 r. dzięki ha-
słu „Kura w każdym garnku i samochód 
w każdym garażu”. Gdy ustawa została 
podpisana, mimo listu protestacyjnego 
podpisanego przez tysiąc ekonomistów, 

Dow Jones spadał już od szczytu o 34 proc., 
ale okazało się, że był to jedynie początek 
drogi. Dwa lata później strata głównego 
indeksu nowojorskiej giełdy sięgnęła już 
90 proc., gospodarka wpadła w recesję, i to 
nie taką, którą pamiętamy z poprzedniej 
dekady. Jeszcze w 1930 roku amerykański 
PKB spadł o 8,5 proc., a w ciągu czterech 
lat jego nominalna wartość zmniejszyła się 
o 45 proc. Globalny handel zmniejszył się 
o dwie trzecie. Co ciekawe, sam Hoover był 
przeciwnikiem ingerowania w gospodar-
kę. Kolejne wybory przegrał z kretesem.

Wielu ekonomistów upatruje w Wiel-
kim Kryzysie, który rozlał się na cały 
świat, głównej przyczyny dojścia partii na-
rodowosocjalistycznych do władzy w Eu-
ropie, co zakończyło się wybuchem II woj-
ny światowej. Nic więc dziwnego, że tweet 
Trumpa wywołał lawinę niekorzystnych 
komentarzy przypominających wydarze-
nia sprzed niemal 80 lat.

Od słów do czynów
Kryzys lat 30. ubiegłego wieku na po-

kolenia ugruntował przekonanie, że pro-
tekcjonistyczna polityka gospodarcza 
przynosi więcej szkód niż korzyści, i lekcja 
ta stała się podstawą doktryny zglobalizo-
wanej gospodarki, swobodnego przepły-
wu towarów, zaniku narodowości już nie 
tylko kapitału, ale nawet firm. Ilu ludzi 
wie z całą pewnością, gdzie został wypro-
dukowany ich samochód, pralka czy kom-
puter (poza tym, że część komponentów 
z całą pewnością pochodzi z Chin. Aby 
zapobiec chociażby pokusie powrotu do 
agresywnej polityki celnej, Kongres oddał 
decyzje o prowadzeniu polityki gospodar-
czej w kompetencje prezydenta.

Wątpliwe, by Donald Trump nie znał 
historii gospodarczej swojego kraju. Być 
może brak mu elokwencji, ale w swoich 
poczynaniach zdaje się kierować prostą 
logiką. Eksport Chin do USA jest wart 
500 mld dol. rocznie, a deficyt handlowy 
wynosi 375 mld dol. (zdaniem Chin – 275 
mld dol.). Za uzyskane nadwyżki Chiny 
dokonują kolejnych inwestycji – u siebie  
głównie w infrastrukturę, na rynkach za-
granicznych (najwięcej w Afryce, ale rów-
nież na innych kontynentach) i w ame-
rykańskie obligacje skarbowe, w których 
mają już ulokowane 1,2 bln dol. Stały się 
największym wierzycielem USA, kontro-
lując 19 proc. zadłużenia zagranicznego 
Amerykanów. Trump chce przeciąć tę nie-
zdrową zależność, choć mógł wybrać inny 
sposób. Ostatecznie nikt nie każe USA się 
zadłużać – dotyczy to zarówno deficytu 
wydatków publicznych, jak i wydatków 
samych Amerykanów. Równie skutecz-
nym mechanizmem ochronnym, a na 
pewno korzystniejszym w długim termi-
nie, byłoby ograniczanie wydatków rzą-
dowych i zwiększanie oszczędności przez 
konsumentów.

Od lipca br. USA wprowadziły 25-proc. 
cła na chińskie towary, których sprowa-

jazdów turystycznych szacowana jest na  
115 mld dol. rocznie.

Efekty na rynkach
Jak na złość krytykom od początku 

marca, gdy prezydent USA opublikował 
przywołany już tweet), do połowy miesią-
ca Dow Jones szedł mocno w górę, później 
ponownie tracił, ale ostatecznie na po-
czątku października znalazł się na pozio-
mie najwyższym w historii. Wojna celna 
z Chinami zdawała się w niczym nie prze-
szkadzać inwestorom kupującym amery-
kańskie akcje. Od dołka z przełomu mar-
ca i kwietnia (wcześniej podobny poziom 
minimum osiągnięto w lutym, a później 
w maju) Dow Jones zyskał 14,1 proc. (na 
początku października br.).

W znacznie trudniejszym położeniu 
znaleźli się inwestorzy w Chinach – od 
marca do połowy września (gdy nowa 
runda wprowadzania ceł przez USA była 
już całkiem prawdopodobna) Shanghai 
Composite stracił 19,9 proc., przy czym 
samo ogłoszenie ceł zdecydowanie po-
prawiło nastroje na tamtejszej giełdzie. 
Problem nie dotyczy jednak samej tylko 

FOT.: ISTOCK
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dzano za 50 mld dol. rocznie. Chiny od-
powiedziały posunięciem tej samej wagi, 
wprowadzając cła na soję, wieprzowinę 
i samochody. Inwestorzy wstrzymali od-
dech i... nic się nie stało. W każdym ra-
zie nie na giełdzie nowojorskiej. Od 24 
września obowiązują już nowe cła. Objęły 
chińskie produkty, których import sięgał  
200 mld dol. rocznie, a stawkę ustalono na 
10 proc. Na początek. Bo od nowego roku 
cła mają wzrosnąć do 25 proc. Trump za-
powiedział przy tym, że w razie odpowie-
dzi Chin, cła obejmą chiński eksport wart  
500 mld dol. rocznie, czyli praktycznie cały. 

Wydaje się, że Chiny nie przestraszyły 
się tych deklaracji, albowiem odpowie-
działy nałożeniem ceł w wysokości 5-10 
proc. na amerykańskie produkty warte 60 
mld dol., ale dalsze pole manewru jest zni-
kome, ponieważ Amerykanie eksportują 
do Chin jedną czwartą tego, co Chiny do 
USA, a w tym towary tak newralgicznie 
jak skroplony gaz LNG, ropę czy węgiel.

Możliwe jednak, że konflikt przeniesie 
się w inne rejony. Chiny mogą utrudniać 
działalność amerykańskich firm u sie-
bie, mogą też ograniczać podróże swo-
ich obywateli do Stanów, a wartość wy-

i podpisanie jej przez prezydenta (tak-
że republikanina) nie były przesądzone. 
Teraz – choć cła nakładane są decyzją 
jednego człowieka, o którego posunię-
ciach można powiedzieć wiele, ale nie 
to, że są przewidywalne – do gwałtownej 
reakcji nie doszło lub ujawniła się ona z 
opóźnieniem, bo nie wiadomo, czy kolej-
ne spadki indeksów związane są ściśle z 
wprowadzeniem ceł. Nie obserwujemy 
też załamania światowego handlu; prze-
ciwnie – nadwyżka Chin w handlu z USA 
osiągnęła w sierpniu rekordowy poziom 
w skali jednego miesiąca – 31 mld dol., 
ani też sygnałów nadejścia lokalnej czy 
ogólnoświatowej recesji. Owszem spada-
ją wskaźniki wyprzedzające koniunktu-
ry (PMI) i oczekiwane jest spowolnienie 
gospodarcze w przyszłym roku, ale ono 
byłoby spodziewane i bez amerykańskich 
sankcji, bo przecież żadna gospodarka 
nie może stale przyspieszać.

Nie brak oczywiście kasandrycznych 
wizji przyszłości, tych nigdy nie brakuje. 
Jedni spodziewają się, że wojna handlowa 
USA z Chinami potrwa przez całe dekady, 
inni, że azjatycki gigant jej nie wytrzy-
ma, bo jeśli nie utrzyma szybkiego tempa 
wzrostu gospodarczego, runie pod cięża-
rem zadłużenia lokalnych samorządów 
i systemu bankowego. Już teraz oficjalny 
chiński dziennik sądowy zaleca sądom 
przygotowanie się operacyjne do orzeka-
nia w większej liczbie spraw o upadłość, 
właśnie z powodu wszczętej przez USA 
wojny celnej. 

John Paulson – były sekretarz skar-
bu w rządzie USA – przestrzega z kolei, 
że z powodu wojny celnej USA stracą 
coś znacznie cenniejszego niż tanie do 
tej pory towary z Chin. Chodzi o wiary-
godność w interesach. Czy postępowanie 
amerykańskiej administracji sprawi, że 
inwestorzy rzeczywiście będą inwesto-
wać w tym kraju, czy może raczej zaczną 
ten rynek omijać jako niewiarygodne-
go partnera? Największe firmy działają 
w ponadregionalnym wymiarze. Fabry-
ki w jednym kraju mają zaopatrywać 
odbiorców w wielu państwach, a nawet 
na wielu kontynentach. Czy warto za-
ryzykować postawienie fabryki w USA 
ze świadomością, że tamtejsze produkty 
mogą zostać obłożone cłem przez zagra-
nicznych odbiorców? A może postawić 
jednak na Chiny? Rynek wszak znacznie 
większy od amerykańskiego, choć nadal 
nie pod względem PKB.

Cały problem w tym, że wszystkich 
skutków wojny celnej nie sposób przewi-
dzieć. Chiny nadal muszą kupować soję 
i gaz z USA, ale w innych obszarach mogą 
też zwrócić się w stronę innych partne-
rów, na czym ci skorzystają, a USA stracą, 
nie mając co począć z nadwyżkami. Już 
teraz Pekin mocniej otwiera się na dosta-
wy żywności z Europy (po dwóch latach 
embarga za Wielki Mur eksportowany 
jest m.in. polski drób) i może zdarzyć się 
i tak, że świat zbuduje nowe kanały wy-
miany handlowej za plecami gospodar-
czego hegemona. Pojawia się też pytanie, 
czy kłopoty Państwa Środka rzeczywiście 
są tym obrazkiem, który świat chciał-
by oglądać. Nikt chyba nie jest w stanie 
przewidzieć, co może wyniknąć z prze-
rwania wzrostu gospodarczego drugiej 
gospodarki świata.

Obserwując zmagania USA z Chinami 
i szukając analogii do lat 30. minionego 
wieku, warto też pamiętać, że równolegle 
(w latach 1930-1940) do Wielkiego Kryzy-
su w USA rozwijało się zjawisko zapamię-
tane jako Dust Bowl (miska pyłu) – okres 
wieloletniej suszy pustoszącej uprawy 
zbóż i hodowle bydła. W rolniczych sta-
nach środkowego zachodu dwie trzecie 
mieszkańców utrzymywało się z rolni- 
ctwa, a pod koniec lat 30. nawet 90 proc. 
z nich korzystało z pomocy federalnej. 
Choć USA wycofały taryfy celne w 1934 r., 
okres Wielkiego Kryzysu zakończyło do-
piero nadejście ulewnych deszczy w 1941 r. 
Lub – jeśli ktoś woli takie wyjaśnienie  
– przystąpienie Stanów Zjednoczonych do 
II wojny światowej.

Najmocniej politykę gospodarczą USA odczuły rynki wschodzące, 
co obrazuje indeks MSCI Emerging Markets

ŹRÓDŁO: STOOQ.PL

Wojna celna zbiegła się w czasie z rekordami Dow Jonesa Indeks Shanghai Composite spadał, jeszcze zanim USA wprowadziły cła

ŹRÓDŁO: STOOQ.PL ŹRÓDŁO: STOOQ.PL

giełdy chińskiej – indeks rynków wscho-
dzących stracił od szczytu w styczniu 
do pierwszej dekady września 21,5 proc. 
i formalnie wszedł w fazę bessy, ponieważ 
uważa się, że spadek notowań o 20 proc. 
oznacza początek rynku niedźwiedzia.

Problemy z utrzymaniem tendencji 
wzrostowej dotyczyły jednak także ryn-
ków rozwiniętych. Od szczytu w styczniu 
do dołka we wrześniu DAX – indeks nie-
mieckiej giełdy – stracił 13,8 proc. i także 
w tym przypadku przyczyn upatruje się 
w nałożeniu ceł przez USA na niektóre 
wyroby z Europy, choć w istocie nie są 
one zbyt dokuczliwe. Chodzi bowiem 
głównie o stal (25 proc.) i aluminium 
(10 proc.) oraz niskoprzetworzone wyro-
by z tych metali. Sam Trump wydaje się 
wprawdzie szczególnie niezadowolony 
ze sprzedaży niemieckich marek samo-
chodów w USA, niezależnie od tego, że 
niemieccy producenci mają w USA wła-
sne fabryki (np. BMW produkuje w Sta-
nach swoje SUV-y), niemniej ceł na eu-
ropejskie samochody nie wprowadzono. 
Dlatego słabe zachowanie indeksu DAX 
może mieć inną przyczynę, zważywszy, 
że wskaźnik koniunktury CAC40 liczony 

dla paryskiej giełdy czy londyński FTSE 
spisują się wyraźnie lepiej.

Oczywiście przyczyn dywergencji mię-
dzy zachowaniem Wall Street i innymi 
rynkami może być znacznie więcej. Samo 
obniżenie podatku dochodowego od firm 
z 31 proc. do 22 proc., na co zdecydowała 
się administracja Donalda Trumpa, ozna-
cza zyski netto wyższe o 13 proc., a to może 
skutkować także wypłatą wyższych dywi-
dend. Trump obniżył także podatki od 
zysków amerykańskich przedsiębiorstw 
osiąganych poza USA, a do tego jeszcze 
Fed kontynuuje proces podnoszenia stóp 
procentowych i zaprasza w ten sposób 
kapitał do powrotu do kraju. Plus oczywi-
ście dobra kondycja gospodarki, spadające 
stale bezrobocie, trzymana pod kontrolą 
inflacja – Wall Street miała co świętować.

Tym razem jest inaczej?
W porównaniu do wojny celnej sprzed 

80 lat zachowanie inwestorów było więc 
zupełnie inne. Wówczas samo wydłu-
żenie przez komisję senacką listy towa-
rów do oclenia wywołało krach na Wall 
Street, choć przegłosowanie ustawy 

40,99
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NIKT NIE TĘSKNI ZA SILNYM DOLAREM

CO PRZYNIESIE NADCHODZĄCE SPOWOLNIENIE?
Hossa na rynku surowców 
zbiegła się z wyraźnym 
ożywieniem w globalnej 
gospodarce. Trwająca  
od czerwca korekta notowań 
na giełdach towarowych 
odzwierciedla obawy  
o kontynuację dobrej 
koniunktury, ale raczej  
nie zapowiada recesji.

Od lutego 2016 r. do końca maja tego roku 
surowcowy CRB Index zyskał na wartości 
33 proc. Tak wyraźna zwyżka z pewno-
ścią zasługuje na miano hossy. Jednocze-
śnie jednak wskaźnikowi daleko wciąż 
nie tylko do poziomów z połowy 2008 r., 
czyli szczytu poprzedniego boomu, po-
przedzającego globalny kryzys finansowy, 
ale także do wartości z wiosny 2011 r. czy 
z połowy 2014 r. Choć trudno się spodzie-
wać powrotu cen większości surowców 
do rekordowych notowań sprzed dziesię-
ciu lat, które dziś wydają się abstrakcyjne, 
to jednocześnie warto zauważyć, że pod 
koniec września CRB znajdował się na 
poziomie z końca 2002 r., a więc z okre-
su, w którym rynki finansowe i globalna 
gospodarka dopiero zaczęły wychodzić 
z kryzysu po pęknięciu bańki interneto-
wej. Gdyby surowcowy indeks miał wró-
cić do stanu z 2008 r., musiałby pójść 
w górę o ponad 140 proc. Żeby to nastą-

piło, ceny ropy naftowej musiałyby wzro-
snąć do 145 dol. za baryłkę, a więc o 100 
proc., a notowania miedzi do 10 150 dol. 
za tonę, czyli o 64 proc. Taki scenariusz 
jest bardzo mało prawdopodobny, ale tak-
że obecne wartości zarówno indeksu, jak 
i cen poszczególnych surowców zdecydo-
wanie nie wydają się wygórowane.

Szaleńcza surowcowa hossa, która mia-
ła miejsce w pierwszej dekadzie obecnego 
stulecia, wydaje się nie do powtórzenia. 
Na 300-proc. wzrost CRB, taki jak obser-
wowany od 1990 do 2008 r., zdecydowa-
nie nie ma co liczyć. Warunki charakte-
rystyczne dla tamtego okresu nie mają 
szans się powtórzyć. By to nastąpiło, mu-
siałby najpierw wystąpić krach na miarę 

dwóch poprzednich, następujące po nim 
bezprecedensowe luzowanie polityki pie-
niężnej głównych banków centralnych 
świata i potężny boom gospodarczy, 
mający u podstaw „rewolucję przemy-
słową” na skalę tej, jaką zafundowały so-
bie i światu Chiny w latach 2000-2008. 
W tamtym czasie dynamika PKB w Pań-
stwie Środka przyspieszała z nieco ponad 
6 do 15 proc. w skali rocznej, zużywając 
ogromne ilości surowców. Zmiana chiń-
skiej strategii rozwojowej jest na dłuższą 
metę nieodwracalna i polityka globalnej 
ekspansji nie będzie już wymagała dużych 
ilości węgla, ropy, stali czy miedzi, ale 
zasobów zupełnie innego rodzaju. Tak-
że w przypadku gospodarek najbardziej 

Ostatnia fala umocnienia 
amerykańskiej waluty,  
choć nie tak silna  
jak ta z 2016 r., już zaczyna 
mieć negatywne konsekwencje  
i budzi coraz większe obawy. 
Silny dolar nikomu  
nie jest na rękę,  
nie wyłączając Donalda 
Trumpa.

Indeks obrazujący siłę dolara względem 
głównych walut świata od dołka z poło-
wy kwietnia do połowy sierpnia poszedł 
w górę o ponad 10 proc., psując nastroje 
na rynkach finansowych oraz powodując 
kłopoty, szczególnie na emerging markets. 
Oczywiście można powiedzieć, że niektóre 
kraje z tej grupy same zapracowały na po-
tężną deprecjację swoich walut, ale też zna-
lazły się pod presją istotnych czynników 
zewnętrznych, także windujących kurs 
dolara. A wskutek tej tendencji grono za-
grożonych kryzysem wciąż się powiększa. 
Czynników przemawiających za wzrostem 
notowań dolara jest kilka. Pierwsza para 
to rosnąca siła amerykańskiej gospodarki, 
skłaniająca Rezerwę Federalną do konse-
kwentnego zaostrzania polityki pieniężnej, 
choć część ekonomistów woli wciąż mówić 
o jej normalizacji. Faktem jest, że mamy za 
sobą osiem podwyżek stóp procentowych 
w Stanach Zjednoczonych i toczący się od 
kilku miesięcy proces redukowania sumy 
bilansowej Fed. To zaś musi wspierać siłę 
dolara, tym bardziej że amerykańska go-
spodarka radzi sobie bardzo dobrze, nie-
wiele sobie robiąc ani ze wzrostu kosztów 
pieniądza, ani z silnej waluty. Sięgająca 
w drugim kwartale 4,2 proc. dynamika 
PKB i najniższa w historii stopa bezrobocia 
są tego najlepszą ilustracją. 

Kolejnym czynnikiem pośrednio 
umacniającym dolara jest agresywna po-
lityka amerykańskiej administracji, uży-
wającej sankcji gospodarczych do osiąga-
nia swoich politycznych celów. Restrykcje 

objęły już: Wenezuelę, Kubę, Koreę Pół-
nocną, Rosję, Iran, Turcję, a jeśli dodamy 
do tego politykę handlową z cłami w roli 
głównej, to grono jeszcze bardziej się po-
szerza. Wzrost obaw i ryzyka jeszcze bar-
dziej wzmacnia siłę dolara, prowadząc do 
powstania swego rodzaju nakręcającej 
się spirali. Amerykańska waluta, sama 
rodząca zagrożenia dla świata, stała się 
jednocześnie jedną z głównych bezpiecz-
nych przystani dla coraz bardziej znerwi-
cowanego kapitału. Deklaracje Donalda 

Trumpa, mówiącego o zbyt silnym dola-
rze i otwarcie krytykującego Fed, na nie-
wiele się w tych warunkach zdają.

Choć sytuacja wygląda poważnie, prze-
sadą byłoby sądzić, że świat stoi przed nie-
uchronnym zagrożeniem z powodu silne-
go dolara. Warto bowiem zwrócić uwagę, 
że choć amerykańska waluta umacnia się 
już od dziesięciu lat, to tendencja ta podle-
ga silnym wahaniom, znoszącym pokaźną 
część wcześniejszych wzrostów oraz po-
zwalającym na dostosowanie się gospoda-
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rozwiniętych należy się liczyć z długoter-
minowym tempem wzrostu zbliżonym  
do 2 niż do 3-4 proc. Nie oznacza to jed-
nak, że w ciągu najbliższej dekady czy 
dwóch dziesięcioleci znacząco zmaleje 
rola ropy naftowej, miedzi czy innych 
surowców przemysłowych. Zmienić się 
może natomiast struktura ich zużycia, na 
korzyść surowców bardziej „technologicz-
nych”, tak jak jest to już widoczne w przy-
padku choćby palladu i platyny. Ceny 
pierwszego z tych metali są blisko histo-
rycznego rekordu, co łatwo wytłumaczyć 
dobrymi perspektywami rozwoju rynku 
aut elektrycznych, zaś notowania platyny 
znajdują się na dnie bessy z 2009 r., od-
zwierciedlając zmierzch silników Diesla. 
Tego typu zmian na rynku surowców na-
leży spodziewać się więcej.

Na razie CRB Index znajduje się 
w fazie spadkowej korekty. Od maja do 
końca września jej skala sięgała nieca-
łych 6 proc. To zdecydowanie mniej niż  
15-proc. tąpnięcie z pierwszej połowy 
2017 r., ale nie należy jej lekceważyć. Za 
spadek sprzed roku odpowiadała głównie 
zniżka notowań ropy naftowej, wynika-
jąca z uwarunkowań geopolitycznych, 
a nie makroekonomicznych. Obecnie te 
czynniki działają w odwrotnym kierun-
ku, powodując wzrost cen ropy do pozio-
mu najwyższego od prawie czterech lat. 
Od połowy 2017 r. do września obecnego 
roku podrożała ona o 65 proc. Mimo tak 
silnego wzrostu surowca mającego dużą 
wagę w strukturze indeksu CRB jednak 
traci na wartości. To oznacza, że na tę 
tendencję mocno pracują pozostałe gru-
py surowców, głównie przemysłowych, 

rek i rynków finansowych do warunków. 
Ponadto żadna tendencja nie trwa wiecz-
nie i może nadejść jej kres, a ani dolar, ani 
Fed nie są wszechmocne. Z jednej strony 
doskonała passa amerykańskiej gospo-
darki prawdopodobnie wkrótce ulegnie 
osłabieniu, a z drugiej  trzeba mieć także 
na uwadze działania pozostałych banków 
centralnych głównych światowych graczy, 
które mogą z łatwością osłabić dolara. 

Przykładem tego typu zjawiska mogą 
być zapowiedzi EBC, dotyczące zakoń-
czenia programu skupu obligacji oraz na-
kreślające (na razie odległą) perspektywę 
podwyżki stóp procentowych. To wystar-
czyło, by posłać kurs euro w górę kosztem 
dolara w 2017 r. A w rezerwie pozostaje 
wciąż Bank Japonii, który na razie po 
cichu ogranicza swój zapał w luzowaniu 
ilościowym.

Godne podkreślenia jest to, że po-
przednia fala umocnienia dolara, trwa-
jąca od połowy 2014 r. do końca 2016 r., 
a więc dwa i pół roku, nie spowodowała 
niemal żadnych widocznych perturbacji 
ani na rynkach finansowych, ani w go-
spodarkach innych krajów, nawet tych 
z grupy emerging markets. A przecież 
w trakcie ówczesnej „hossy” indeks do-
lara poszedł w górę aż o 35 proc., docie-
rając do poziomu najwyższego od wiosny 
2002 r., a więc od czternastu lat (licząc do 
2016 r.). Wówczas także wydawało się, że 
dolara nic nie jest w stanie powstrzymać 

przed kontynuacją zwyżki, a jednak rok 
2017 i pierwsze miesiące 2018 r. przynio-
sły ponad 13-proc. korektę dolarowego 
indeksu, porównywalną co do skali jedy-
nie z tą z lat 2010-2011, gdy Dollar Index 
zniżkował o ponad 16 proc. Wobec dy-
namiki tych ruchów i zasięgu poprzed-
niej zwyżki obecna fala umocnienia się 
amerykańskiej waluty nie wydaje się 
szczególnie silna, choć może być groźna 
w połączeniu z innymi, wspomnianymi 
czynnikami, głównie o charakterze geo-
politycznym oraz związanymi z dąże-
niem do zmiany globalnych relacji han-
dlowych.

W dłuższym, choć prawdopodobnie 
niezbyt odległym horyzoncie osłabiająco 
na dolara mogą wpłynąć dwa czynniki. 
Jednym z nich jest agresywna polityka 
amerykańskiej administracji wobec tak 
wielu krajów i regionów świata. Może 
ona powodować zacieśnianie więzi han-
dlowych między nimi, której skutkiem 
może być odchodzenie od dolara w rozli-
czeniach. Taka tendencja jest już dostrze-
galna i ma ona szansę ulec rozszerzeniu. 
Dotyczy to również Chin. Choć obecnie 
są na pierwszej linii ognia i ich daleko-
siężne plany napotykają trudności, to 
jednak znaczenie tego kraju i jego waluty 
będzie się zwiększało. Stopniowa libe-
ralizacja chińskiego rynku finansowego 
oraz otwieranie dostępu dla inwestorów 
zagranicznych w gospodarce już powodu-
je zwiększony apetyt na juana. Chińska 
waluta już trafiła do koszyka walut w ra-
mach Specjalnych Praw Ciągnienia (SDR), 
a w ubiegłym roku została włączona do 
aktywów zarówno Europejskiego Banku 
Centralnego, jak i między innymi Bundes-
banku i banku centralnego Francji. Ta „re-
strukturyzacja” rezerw banków central-
nych będzie prawdopodobnie odbywać się 
kosztem dolara. Drugi czynnik, o którym 
także należy pamiętać, to ogromne i wciąż 
niemalejące zadłużenie oraz puchnący de-
ficyt budżetowy, które będą coraz bardziej 
ciążyć amerykańskiej walucie.

a więc najbardziej czułych na zmiany 
sytuacji w globalnej gospodarce. Od po-
czątku czerwca 2018 r. o prawie 15 proc. 
w dół poszły notowania miedzi, czyli me-
talu uznawanego za najlepszy wskaźnik 
koniunktury. O tyle samo w tym czasie 
zniżkowały ceny aluminium, niklu, cynk 
potaniał o 24 proc., ołów o 21 proc.

Przy prognozowaniu sytuacji na ryn-
ku surowców podstawowe pytanie obec-
nie sprowadza się do tego, na ile towary, 
głównie przemysłowe, zaczynają już dys-
kontować spodziewane spowolnienie 
w globalnej gospodarce, a na ile spadki 
są efektem obaw związanych z konse-
kwencjami wojny handlowej. Obie te 
kwestie, czyli koniunktura i pogorszenie 
się warunków wymiany handlowej, są 
oczywiście ze sobą ściśle związane, ale 
i bez wprowadzania ceł oraz ograniczeń 
wszystkie ośrodki analityczne prognozują 
obniżenie się tempa wzrostu gospodar-
czego w najbliższych latach. Na szczęście 
skala tego zjawiska nie powinna być zna-
cząca, ale dodatkowe czynniki, takie jak 
cła i sankcje, chętnie nakładane przez 
amerykańską administrację, mogą dopro-
wadzić do jego pogłębienia. 

Notowaniom większości surowców za-
łamanie z tego powodu raczej nie grozi, 
a w przypadku pozytywnego scenariusza 
mogą one okazać się dobrą okazją inwe-
stycyjną.
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↑ WILLA NA WARSZAWSKIM MOKOTOWIE (NIERUCHOMOŚĆ Z OFERTY POLAND SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY, NR 549689) ↑

↑ APARTAMENT W GDYNI (NIERUCHOMOŚĆ Z OFERTY POLAND SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY, NR 636824) ↓

Nasz rynek mieszkaniowy  
w ostatnich latach bije kolejne 
rekordy, jednak można dostrzec 
już symptomy wyhamowania 
tempa jego wzrostu.  
Czego możemy się spodziewać  
w najbliższych miesiącach?

Jeśli chodzi o popyt, rekordowo niskie sto-
py procentowe oraz sytuacja na rynku pra-
cy wciąż zachęcają do inwestowania na 
rynku mieszkaniowym. Według danych 
Narodowego Banku Polskiego w drugim 
kwartale 2018 r. zanotowano wzrost popy-
tu na kredyty mieszkaniowe, mimo że kry-
teria ich udzielania zostały nieco zaostrzo-
ne. Stało się to jednak tylko w niektórych 
bankach i zmiany nie są znaczące. Przewi-
dywania na III kwartał zakładają jedynie 
niewielki spadek popytu. 

Po stronie podaży deweloperzy starają 
się dopasowywać jej wielkość do potrzeb 
rynku. Jednak zwiększenie liczby odda-
wanych mieszkań stanowi duże wyzwanie 
z uwagi na kilka istotnych czynników. Jed-
nym z najważniejszych jest malejący zasób 
gruntów pod budownictwo mieszkaniowe 
z zapewnionym dostępem do infrastruk-
tury. To oznacza wzrost ich cen i znajduje 
odzwierciedlenie w cenie metra kwadrato-
wego gotowych domów. Konieczność przy-
gotowania gruntów wymaga czasu, ale też 
oznacza dodatkowe koszty. Rosną także 
ceny niektórych materiałów budowlanych, 
a przede wszystkim koszty wykonawstwa. 
Sytuacja na rynku pracy – problemy z za-
trudnieniem i utrzymaniem odpowiedniej 
liczby wykwalifikowanych pracowników  
– jest obecnie jednym z najpoważniejszych 
wyzwań dla branży, bo przekłada się na 
ograniczenie możliwości wykonawczych 
firm. 

Istotnym obciążeniem są kwestie le-
gislacyjne. Chodzi o projekt nowelizacji 
ustawy deweloperskiej oraz wejście w ży-
cie specustawy mieszkaniowej – projektu, 
który według założeń ma służyć uprosz-
czeniu procedur przygotowania i realizacji 
inwestycji mieszkaniowych, a mimo to bu-
dzi wśród deweloperów spore wątpliwości. 

Polska jest cały czas krajem atrakcyjnym 
dla inwestorów, gdyż stopy kapitalizacji są 

nadal wyższe niż na zachodzie Europy. Jed-
nak warto pamiętać, że rynek najmu może 
się kiedyś nasycić. Warto również wziąć 
pod uwagę to, że nasz kraj jest coraz bar-
dziej znaczącym uczestnikiem globalnego 
rynku, zatem w kilku największych mia-
stach ceny nieruchomości będą w dłuższej 
perspektywie odzwierciedlać sytuację na 
arenie międzynarodowej. 

Ważnym zjawiskiem na polskim rynku 
jest rosnąca popularność apartamentów. 
Klienci coraz częściej poszukują przede 
wszystkim niewielkich, butikowych pro-
jektów w doskonałych lokalizacjach, z jed-
nej strony gwarantujących sąsiedztwo te-
renów zielonych oraz ciszę, a z drugiej  
– zapewniających poczucie prestiżu. Inwe-
stycje apartamentowe kuszą deweloperów 
również z wizerunkowego punktu widze-
nia. Posiadanie w portfolio zrealizowanej 
inwestycji apartamentowej jest istotnym 
wyróżnikiem i buduje wśród nabywców 
świadomość marki dewelopera. Butikowy 
projekt wiąże się jednak z dłuższym proce-
sem sprzedaży.

Chętnych na luksusowe apartamenty 
będzie jednak przybywać, rośnie bowiem 
liczba zamożnych Polaków, a wraz ze 
wzrostem dochodów zwiększa się także 
potrzeba podnoszenia standardu życia. 
Ponadto ludzie zamożni bardzo chętnie 
inwestują na rynku nieruchomości pre-
mium i luksusowych. Biorąc pod uwa-
gę, że ceny luksusowych apartamentów 
w Polsce są wciąż niższe niż na zacho-
dzie Europy, nie ma powodów, aby nawet 
w okresie spowolnienia gospodarczego 
miały ulec obniżeniu. Szczególnie że 
Polska właśnie dołączyła do koszyka ryn-
ków rozwiniętych w indeksie FTSE, co 
wiąże się z jeszcze większym zaintereso-
waniem naszym krajem ze strony zagra-
nicznych inwestorów instytucjonalnych. 
W dłuższej perspektywie przełoży się to 
na wzrost cen nieruchomości w segmen-
cie premium i luksusowym, czyli zbliże-
nia ich do poziomu na rynkach zachod-
nich. Ponadto apartamenty zwykle są 
nabywane za gotówkę, więc ich ceny są 
mniej podatne na wahania stóp procen-
towych czy sytuację kredytową w kraju.

POLSKA NIE PRZESTANIE BYĆ ATRAKCYJNA 
DLA ZAGRANICZNYCH INWESTORÓW 

Emil Szweda

Emil Szweda

Emil Szweda

Emil Szweda

IN W EST YCJE

EMITENT
WSKAŹNIK 

OGÓLNEGO 
ZADŁUŻENIA

DŁUG NETTO/
KAPITAŁ WŁASNY

OPROCENTOWANIE 
OSTATNIEJ EMISJI 

OBLIGACJI

Arche 0,6 0,54 WIBOR 3M + 4,2

Archicom 0,61 0,21 WIBOR 6M + 2,35

Atal 0,59 0,24 WIBOR 6M + 1,7

Dom Development 0,66 brak długu netto WIBOR 6M + 1,6

i2 Development 0,56 0,66 WIBOR 3M + 4,3

J.W. Construction 0,61 0,33 WIBOR 6M + 3,0

LC Corp. 0,58 0,47 WIBOR 6M + 3,2

Lokum Deweloper 0,62 0,59 WIBOR 6M + 3,1

Murapol 0,79 1,26 WIBOR 3M + 4,05

Polnord 0,5 0,42 WIBOR 3M + 4,35

Robyg 0,65 0,5 WIBOR 6M + 2,85

Ronson Development 0,57 0,38 WIBOR 6M + 3,5

Vantage Development 0,6 0,52 WIBOR 3M + 4

Victoria Dom 0,77 0,38 WIBOR 3M + 4,8

ŹRÓDŁO: OBLIGACJE.PL

DEWELOPERZY PEWNIEJSI NIŻ PRZED DEKADĄ

WIĘCEJ PROFITÓW PRZY IDENTYCZNYM RYZYKU
Lepszy wróbel w garści – zdają się 
kalkulować nabywcy detalicznych 
obligacji skarbowych, którzy od 
początku roku do końca sierpnia 
wydali na nie prawie 8 mld zł, 
co jeszcze przed nadejściem 
jesieni oznacza ustanowienie 
historycznego rekordu sprzedaży.

W tym samym czasie sprzedaż obliga-
cji korporacyjnych w emisjach publicz-
nych przeprowadzanych na podstawie pro-
spektów emisyjnych wyniosła 830 mln zł,  
a w połowie września (dniu pisania ni-
niejszego tekstu) przerwa między kolej-
nymi emisjami publicznymi wynosiła 
niemal trzy miesiące. To najdłuższy od-
stęp między tego rodzaju emisjami, jaki 
serwis Obligacje.pl zanotował od przy-

najmniej sześciu lat. Przy czym sześć lat 
temu jedynym aktywnym emitentem 
korzystającym z tej formy pozyskiwania 
finansowania był Getin Noble Bank i trzy 
miesiące przerwy między kolejnymi emi-
sjami wynikały wyłącznie z tego, że był to 
czas potrzebny na zatwierdzenie nowego 
prospektu emisyjnego, bo poprzedni zo-
stał w całości wykorzystany. 

W połowie września ważne prospekty 
miało dziewięć firm, z których żadna nie 
kwapiła się do przeprowadzenia emisji, 
choć prawie każdej z nich finansowanie 
z emisji obligacji byłoby przydatne.

Nie można jednak na tej podstawie wy-
ciągać wniosku o kanibalizacji rynku ob-
ligacji korporacyjnych przez papiery skar-
bowe. Przyczyny są znacznie głębsze. Po 
pierwsze, sprzedaż obligacji skarbowych 
rosła także w ub.r., kiedy publiczne emi-
sje papierów korporacyjnych były liczne 
i rekordowo wysokie (1,85 mld zł). Po dru-
gie, zwiększona w tym roku sprzedaż de-
talicznych obligacji skarbowych wynika 

przede wszystkim z tego, że w ofercie zna-
lazły się papiery krótkoterminowe. Od 
października ub.r. resort finansów sprze-
dawał obligacje trzymiesięczne (oprocen-
towane na 1,5 proc. w skali roku) i to one 
nakręciły wyniki. W sierpniu stanowiły 
prawie 43 proc. uplasowanych papierów. 
W tym samym miesiącu sprzedaż cztero-
latek wzrosła, ale o mniej niż 10 mln zł (do 
176 mln zł, jeśli pominąć operacje zamia-
ny wygasających papierów na nowe serie). 
Sprzedaż dwulatek – dotąd najpopular-
niejszych – nawet spadła o 11 mln zł do 
198 mln zł (znów wynik uzyskany z po-
równania procentowego udziału w całej 
sprzedaży, ale na podstawie danych ze 
sprzedaży netto – z pominięciem operacji 
zamiany). Łączny udział tych dwóch ro-
dzajów obligacji (trzymiesięcznych i dwu-
letnich) wyniósł w sierpniu 69 proc. i była 
to wartość raczej typowa w tym roku, za 
wyjątkiem czerwca, kiedy z kolei portfe-
le inwestorów podbiły obligacje loteryjne 
(10-miesięczne, także oprocentowane na 

Spadek sprzedaży mieszkań 
nie zatrzymał wzrostu 
wskaźników zadłużenia 
deweloperów. Nie jest też 
oczywistą zapowiedzią 
ograniczenia popytu 
na mieszkania.

Dane o spadku sprzedaży mieszkań w II 
kwartale br. w stosunku do tego same-
go okresu poprzedniego roku – według 
różnych źródeł – o 11-15 proc. były jed-
ną z przyczyn przeceny notowań akcji 
wielu deweloperów. Od szczytu w lutym 
br. do połowy września indeks WIG-
-Nieruchomości stracił niemal 12 proc., 
a część inwestorów, pomnych wydarzeń 
sprzed dekady, kiedy kryzys finansowy 
zaowocował m.in. załamaniem sprzeda-
ży mieszkań w Polsce, zastanawia się za-
pewne, czy obligacje deweloperów nadal 
są dobrą inwestycją.

Inne warunki
Odpowiedzi dotyczących przyszło-

ści nikt nie zna, warto jednak pamiętać, 
że dzisiejsze warunki działania dewe-
loperów istotnie odbiegają od gorączki 
mieszkaniowej sprzed dekady. Wówczas 
za wzrost cen mieszkań odpowiadała 
nierównowaga rynkowa. Deweloperzy 
nie byli w stanie odpowiedzieć na popyt 
na mieszkania zwiększony za przyczyną 
wzrostu dostępności niskooprocentowa-
nych kredytów walutowych. Mieszkania 
kupowane były w celu zaspokojenia wła-
snych potrzeb lub na wynajem. Istniał 
także popyt spekulacyjny, obliczony na 
odsprzedaż mieszkań po wyższej cenie, 
a takim transakcjom sprzyjał brak obo-
wiązku posiadania wkładu własnego. 
Obecnie popyt spekulacyjny ma dla ryn-
ku marginalne znaczenie. 

Wprawdzie sprzedaż nowych miesz-
kań znacznie przewyższa wartości z po-
przedniej hossy budowlanej, ale więcej 
transakcji finansowanych jest wkładem 
własnym. Transakcje gotówkowe mają 
istotny udział w rynku mieszkaniowym 
i szacowane są – według różnych źródeł – 
na 30 do nawet 70 proc. zakupów wszyst-
kich nowo budowanych mieszkań. Suge-
ruje to znaczny udział popytu ze strony 
inwestorów, których celem jest zarabia-
nie na wynajmie mieszkań. 

Wartość i liczba udzielanych obecnie 
kredytów hipotecznych rosną, ale wciąż 
daleko im do rekordów sprzed 10 lat. 
Według Amron-Sarfin w okresie 12 mie-
sięcy zakończonych w czerwcu br. udzie-
lono 199,4 tys. kredytów hipotecznych, 
podczas gdy przed dekadą było to nawet  
280 tys. 

Ceny sprzedaży, pnące się w górę po-
woli, bo wciąż jeszcze o mniej niż 10 proc. 
w skali roku, to skutek przede wszystkim 
dwucyfrowego wzrostu kosztów wyko-
nawstwa – pracy i materiałów budowla-
nych oraz drożejących gruntów. Marże 
deweloperów utrzymują się na wcześniej-

szych poziomach lub nawet spadają, jeśli 
nie mają oni możliwości przerzucenia 
kosztów na nabywców. Zmniejszenie 
sprzedaży wynika w równym stopniu 
z cofnięcia popytu, co z ograniczenia po-
daży nowych mieszkań w analogicznej 
niemal skali, co z kolei może świadczyć 
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1,5 proc., ale z prawem do dodatkowego 
zysku ustalonego w losowaniu).

Na podstawie tych danych można 
przyjąć, że inwestorzy wybierający pa-
piery skarbowe to raczej konserwatyści, 
którzy przerzucili na obligacje środki 
z lokat bankowych. Być może z czasem 
przekonają się oni także do obligacji kor-
poracyjnych. Pod warunkiem jednak, że 
rynek ten będzie miał dla nich atrakcyjną 
ofertę. Warto bowiem przypomnieć, że 
w I półroczu sprzedaż papierów korpo-
racyjnych wyniosła 830 mln zł (o 23 proc. 
więcej niż rok wcześniej, a przecież 2017 r. 
okazał się rokiem rekordowym), z czego 
jednak 600 mln zł przypadło na jednego 
tylko emitenta (PKN Orlen). 

Atmosferę na rynku popsuły problemy 
GetBacku, który zraził do rynku nawet 
bardziej doświadczonych inwestorów, 
a także część uczestników funduszy in-
westujących w papiery korporacyjne, 
których aktywa w ciągu sześciu miesięcy 
(do końca sierpnia) stopniały o 1,3 mld zł, 

o dostosowywaniu oferty do potrzeb  
nabywców.

Liczby nie kłamią
Oczywiście można sobie wyobrazić 

wiele negatywnych scenariuszy. Zwięk-
szona liczba mieszkań na wynajem 
w końcu może doprowadzić do wyhamo-
wania wzrostu stawek, co w połączeniu 
z wyższymi cenami za nowe mieszkania 
oznaczałoby niższą rentowność najmu 
i w konsekwencji zmniejszenie popytu na 
kolejne mieszkania. Ale równie dobrze 
chwilowa zadyszka rynku może zostać 
przezwyciężona i wyznaczone zostaną po 
prostu nowe poziomy równowagi.

Warto przy tym pamiętać, że dzi-
siejsza sprzedaż przełoży się na wyniki 
deweloperów mniej więcej za dwa lata, 
gdy mieszkania kupowane na etapie 
początkowych prac budowlanych będą 
przekazywane nabywcom. To poniekąd 
gwarantuje deweloperom strumienie 
gotówki przynajmniej w tak określonym 
horyzoncie czasowym.

Ponadto warto się przyjrzeć ich aktu-
alnym wskaźnikom zadłużenia (patrz ta-
bela, w której pokazaliśmy deweloperów, 
dla których budowa i sprzedaż mieszkań 
są nieomal wyłącznymi źródłami dzia-
łalności). Łatwo na tej podstawie dojść do 
przekonania, że większość z nich utrzymu-
je komfortowe – z punktu widzenia wie-
rzycieli i nabywców mieszkań – wskaźniki 
zadłużenia finansowego netto (a więc po-
mniejszone o posiadaną gotówkę) wzglę-

Wskaźniki zadłużenia wybranych deweloperów

dem kapitału własnego. Najczęściej jest to 
mniej niż połowa kapitału własnego. Z ko-
lei wskaźniki ogólnego zadłużenia (relacja 
zobowiązań do aktywów) nie wzbudzają 
zachwytu, ale tylko dlatego, że do zobowią-
zań wliczane są zaliczki na zakup budowa-
nych mieszkań, istnieje więc zobowiązanie 
do wybudowania mieszkania lub zwrotu 
zaliczki). To wciąż wysoka sprzedaż i także 
wynikające z kolejnych prac zobowiązania 
wobec wykonawców odpowiadają w znacz-
nej mierze za wskaźniki ogólnego zadłuże-
nia. Wydaje się, że obserwacja relacji długu 
netto do kapitału własnego jest rozwiąza-
niem dającym lepszy obraz faktycznego po-
ziomu zadłużenia deweloperów i pod tym 
względem branża prezentuje się korzyst-
nie. Za odchylenia „od normy” deweloperzy 
muszą zapłacić wyższym odsetkami.

Niewiele jest na Catalyst firm, które 
obecne były na rynku kapitałowym przed 
dekadą, ale te, które były notowane na 
GPW w 2008 r., miały przed nadejściem 
załamania rynku wyższe poziomy za-
dłużenia niż obecnie. A większość z nich 
przetrwała trudne dni, z czego wniosek, 
że dziś są one lepiej przygotowane do 
ewentualnych perturbacji, choć nawet 
takowe pozostają w sferze akademickich 
rozważań, mimo słabszej sprzedaży w sa-
mym II kwartale.

w znacznym stopniu w efekcie umorzeń 
jednostek. 

Co ciekawe jednak, sytuacja może oka-
zać się korzystna dla tych inwestorów, 
którzy pozostaną aktywni, inwestując 
indywidualnie lub przez fundusze. Ze 
względu na zmniejszony popyt emitenci, 
którzy w ostatnich miesiącach wychodzili 
na rynek z emisjami (głównie prywatny-
mi), oferowali nabywcom obligacji lepsze 
warunki niż do tej pory lub rezygnowali 
z emisji. Dotyczy to także największych 
firm w Polsce. A warto przy tym pamiętać, 
że przy nadal dobrej koniunkturze gospo-
darczej ryzyko inwestycji nie zmieniło się 
i w efekcie przy takim samym jego pozio-
mie inwestorzy mogą uzyskać np. wyższe 
oprocentowanie, krótszy okres inwestycji 
lub lepsze zabezpieczenie.

Jolanta Matuszewska

Jolanta Matuszewska
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PROGRAM NA NIEPOGODĘ. POLECAMY 
WYSTAWY W SEZONIE JESIENNYM
Sezon obfituje 
w premierowe projekty 
i nowe otwarcia. 
Wybraliśmy kilka 
najciekawszych w Polsce 
wydarzeń ze świata  
muzeów i galerii.

Moc natury 
Pawilon Czterech Kopuł, Wrocław
CZAS TRWANIA: 
30 września 2018 – 20 stycznia 2019

Dobra wiadomość dla tych, którzy nie 
zdążyli zobaczyć głośnej wystawy Hen-
ry’ego Moore’a w Centrum Rzeźby Pol-
skiej w Orońsku. Prace słynnego an-
gielskiego artysty do stycznia oglądać 
można w ramach projektu „British Co-
uncil – 80 lat w Polsce” – tym razem we 
wrocławskim Pawilonie Czterech Kopuł. 

Rzeźbiarz to czołowy reprezentant 
abstrakcji organicznej, którego twórczość 
inspirowała kolejne pokolenia artystów, 
także polskich. Obiektem jego zaintere-
sowań były postaci ludzkie i zwierzęce, 
które przedstawiał w charakterystycznej 
monumentalnej formie, wyrażającej ku-
mulację sił witalnych. Pracował w mate-
riałach szlachetnych – brązie, marmurze, 
drewnie. Niezwykła świadomość oddzia-
ływania kształtów sprawiła, że Moore 
zaliczany jest do czołówki najwybitniej-
szych artystów europejskich XX wieku. 

Na wystawie podziwiać możemy  
23 prace wykonane różnymi technikami 
na przestrzeni 50 lat działalności arty-
stycznej. Wśród nich  te najbardziej oka-
załe, przeznaczone do współdziałania  
z otwartą przestrzenią. Po zakończeniu 
ekspozycji prace będzie można zobaczyć 
w krakowskim Muzeum Narodowym.

Więcej informacji: 
mnwr.pl

Mirosław Bałka. 1/1/1/1/1 
OP ENHEIM, Wrocław 
CZAS TRWANIA: 
20 października – 31 grudnia 2018 
WERNISAŻ: 
19 października 2018

Jesienią otwiera się nowe miejsce na arty-
stycznej mapie Wrocławia. W odrestau-
rowanej barokowej kamienicy przy placu 
Solnym debiutuje galeria OP ENHEIM. 
Wystawa inaugurująca jej działalność to 
kompozycja Mirosława Bałki składająca 
się z czterech neonów i budująca zapis 
słowa „ojczyzna” w językach: polskim, 
niemieckim, hebrajskim i po łacinie. To 
samo znaczenie pojęcia w różnie brzmią-
cych słowach otwiera dyskusję na temat 
koncepcji jednego w wielości. Historia 
kamienicy i jej kolejni mieszkańcy mogli 
w odmienny sposób rozumieć definicję 
ojczyzny, tak jak różne są jej określenia 
w językach, którymi się posługiwali. 
Sam budynek stanowi punkt wyjścia do 
refleksji nad losami, które rzuciły tu Po-
laków, Niemców i Żydów. Warto przyj-
rzeć się temu tłu przed odwiedzeniem 
wystawy. Według obecnego stanu badań 
kamienica powstała jeszcze w XIII wieku 
ze znamionami gotyku i uległa gruntow-
nej przebudowie pięć stuleci później. Od 
1810 roku zarządzała nią żydowska ro-
dzina Oppenheimów, której kolejne po-
kolenia, w latach 1890-1940, prowadziły 
fundację na rzecz ubogich. 

Więcej informacji: 
openheim.org Iwona Kruk

Iwona Kruk

F I R M A

PODATEK OD WYJŚCIA UTRUDNI 
EMIGRACJĘ I SUKCESJĘ 
Od przyszłego roku pomysł  
na przeniesienie swoich 
rozliczeń podatkowych  
do innego kraju będzie trzeba 
bardzo dobrze przemyśleć. 
Zmiana rezydencji podatkowej 
nie będzie rozwiązaniem  
dla każdego. Jak się okazuje, 
opłata za luksus  
przeprowadzki do innego  
kraju będzie kosztować nawet 
19 proc. wartości rynkowej 
posiadanego majątku.  
Co gorsza, istnieje możliwość, 
że planowanie sukcesyjne  
w postaci przeniesienia 
pewnych aktywów do fundacji 
rodzinnej będzie traktowane  
podobnie do zmiany rezydencji 
właściciela.

ciela albo beneficjentów, zatem oprócz 
exit tax dochód z tytułu otrzymania da-
rowizny od założyciela też będzie opodat-
kowany jako jej dochód. Tak więc w tym 
przypadku występuje ryzyko wręcz po-
dwójnej kary.

Opodatkowaniu mogą podlegać tylko 
niektóre składniki majątku, co oznacza, 
że gotówka nie podlega exit tax. Jednak 
już środki pieniężne zainwestowane na 
rachunku inwestycyjnym tak. 

Dla osób fizycznych nieprowadzących 
działalności gospodarczej, które nie pla-
nują zbycia składników majątku w bli-
skiej przyszłości, wprowadzenie podatku 
za wyjście ewidentnie stanowi nieuza-
sadnione obciążenie, wykraczające poza 
regulacje dyrektywy Unii Europejskiej, 
ograniczające mobilność i wolność wy-
boru miejsca zamieszkania. Dlatego po-
jawiają się głosy, że regulacja ta nie jest 
zgodna z porządkiem prawnym UE. Na 
razie jednak marzenia o domu w Hiszpa-
nii na emeryturze trzeba będzie zwery-
fikować.

Stan rzeczy. 
Kolekcja Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej 
w Warszawie 
Galeria Labirynt, Lublin
CZAS TRWANIA: 
15 września – 11 listopada 2018

Od czasu zburzenia warszawskiego Pa-
wilonu Emilia Muzeum Sztuki Nowo-
czesnej nie ma stałej siedziby, a docelowy 
budynek jest w trakcie budowy. Ta sytu-
acja to dobry pretekst, by cenna kolekcja 
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podróżowała i mogła oglądać światło 
dzienne: w tymczasowym pawilonie na 
stołecznym Powiślu, ale też poza War-
szawą. Pierwsza gościnna wystawa odby-
wa się w Lublinie i wykorzystuje przede 
wszystkim niedawno zakupione do ko-
lekcji MSN prace, które można publicznie 
oglądać po raz pierwszy. 

Całość buduje opowieść o starciu mię-
dzy tradycją a nowoczesnością. Dzieła 
Wlihelma Sasnala, Slavs & Tatars czy 
Miriam Cahn dotyczą postsowieckiego 
świata, zawieszonego między tym, co 

stare, a formującą się nową rzeczywisto-
ścią. Wystawa zgłębia społeczne lęki o za-
burzenie dawnego porządku, o tytułowy 
„stan rzeczy”. Dostrzeżemy w niej nawią-
zania do historycznych obrazów wojny. 
Oprócz najważniejszych przedstawicieli 
polskiej sztuki współczesnej pojawiają się 
tu także prace międzynarodowych sław, 
m.in. Cathy Wilkes, Wolfganga Tillman-
sa, Lynette Yiadom-Boakye. 

Więcej informacji: 
artmuseum.pl

Co po Cybisie?
Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa
CZAS TRWANIA: 
15 września – 16 grudnia 2018

Szeroko zakrojona wystawa pokazuje 
najważniejsze nurty historyczno-arty-
styczne polskiego malarstwa XX i XXI 
wieku. Przekrój obejmuje prace ponad  
40 wybitnych twórców, w tym: Józefa 
Czapskiego, Tadeusza Dominika, Wojcie-
cha Fangora, Stanisława Fijałkowskiego, 
Stefana Gierowskiego, Jana Lebensteina, 
Teresy Pągowskiej, Leona Tarasewicza, 
Jana Tarasina, Ryszarda Winiarskiego   
i wielu innych. Klucz doboru nazwisk to 
laureaci Nagrody im. Jana Cybisa. 

Ekspozycja ma dwa zasadnicze cele:  
z jednej strony naświetla historyczne 
pozycje artystyczne, z drugiej – stan 
współczesnego malarstwa, w tym także 
jego istotę, ramy i odstępstwa od klasycz-
nych definicji. Warto pogłębić wystawę o 
książkę jej towarzyszącą, w której ukazał 
się wybór rozmów z twórcami. 

Więcej informacji: 
zacheta.art.pl

Portret
Muzeum Fotografii w Krakowie
WYSTAWA STAŁA, 
czynna od 15 września 2018

Nowa siedziba Muzeum Fotografii w Kra-
kowie otworzyła się w budynku Strzel-
nicy na Woli Justowskiej. We wrześniu 
zainstalowano tam trwałą ekspozycję,  
w całości poświęconą portretowi. Jeszcze 
w połowie XIX wieku najpopularniejszą 
jego formą były obrazy malarskie, ale bar-
dzo szybko po wprowadzeniu szybszego 
i tańszego sposobu na utrwalanie wize-
runku fotografia zaczęła dominować nad 
bardziej tradycyjnym medium. Ewolucja 
w portrecie fotograficznym to nie tylko KAMIENICA OPPENHEIMÓW/FOT.: JERZY WYPYCH

Joanna Wierzejska

Joanna Wierzejska

doradca podatkowy

Zmiana rezydencji podatkowej z polskiej 
na jakąkolwiek inną będzie od przyszłe-
go roku opodatkowana tzw. podatkiem 
od wyjścia (exit tax). Koncepcja polega na 
opodatkowaniu niezrealizowanych zy-
sków w kraju, w którym zyski powstały, 
w momencie kiedy kraj dotychczasowej 
rezydencji podatkowej straci prawo do ich 
opodatkowania w przyszłości. Warto pod-
kreślić, że exit tax dla osób fizycznych nie 
wynika wymogów unijnych, a dyrektywa 
UE, którą implementować będzie od 2019 
roku polski ustawodawca wymaga wy-
łącznie wprowadzenia opodatkowania dla 
spółek zmieniających siedzibę oraz w przy-
padku przeniesienia aktywów do zagra-
nicznego oddziału. O osobach prywatnych 
i majątku prywatnym nie wspomina.

Opodatkowaniu podlegać mają tylko 
udziały, akcje i instrumenty finansowe. 
Przykładowo nieruchomości posiadane 
bezpośrednio przez podatnika nie mogą 
być opodatkowane. A to dlatego, że ich 
ewentualne zbycie może (potencjalnie, 
bo jest też ulga 5-letnia) podlegać opo-
datkowaniu w Polsce nawet po zmianie 
rezydencji ich właściciela. Co innego 
z udziałami w spółce osobowej lub ka-
pitałowej, która posiada nieruchomości  
– te będą opodatkowane.

Opodatkowaniu ma zatem podlegać 
hipotetyczny dochód (różnica pomiędzy 
ich wartością rynkową a historycznym 
kosztem nabycia), jaki mógłby być osią-
gnięty, gdyby doszło do sprzedaży akty-
wów. Największy problem będą więc mie-
li ci, którzy są właścicielami spółek przez 
nich stworzonych albo nabytych wiele lat 
temu, których dzisiejsza wartość znacz-
nie przekracza poniesione wydatki. Nie 
ma przy tym znaczenia, że spółka nie jest 
przeznaczona na sprzedaż, ale ma pozo-
stać w rękach twórcy, z przeznaczeniem 
na przykład do przekazania spadkobier-
com. A przecież, co do zasady, darowizny 
i spadki w rodzinie pozostają nieopodat-
kowane.

Oprócz tego, że trudno zaak-
ceptować cały koncept bezwarun-
kowego opodatkowania wirtu-
alnego dochodu, bez względu na 
to, czy jego powstanie jest realne, 
nowe regulacje mogą powodować 
wiele problemów technicznych 
związanych z ustaleniem warto-
ści rynkowej, momentu zmiany 
rezydencji i zastosowanej wyceny, 
a także z możliwością rozliczenia 
straty, jeśli doszłoby do opodatko-

wania w Polsce, a później zbycia aktywów 
po niższej cenie.

Do tej pory rozwiązaniem mogła być 
rodzinna fundacja, która może służyć 
jako wehikuł do konsolidacji aktywów, 
blokowania rozdrobnienia majątku, za-
trzymania w rękach (choć nie bezpośred-
nio) rodziny, zaplanowania spadkobrania 
odmiennie od regulacji prawa cywilnego. 
Ta ścieżka przypuszczalnie zostanie za-
blokowana, gdyż przeniesienie aktywów 
do takiej fundacji może być uznane za 
moment opodatkowania exit tax. 

Planowane są też zmiany w przepisach 
tzw. CFC, czyli opodatkowaniu zagra-
nicznych spółek kontrolowanych. Otóż 
fundacje rodzinne mają być traktowane 
jako spółki kontrolowane przez założy-

HENRY MOORE, KNIFE EDGE TWO PIECE, 1962-65/FOT.: JONTY WILDE DZIĘKI UPRZEJMOŚCI MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE

zmiany technologii i materiałów używa-
nych do jej tworzenia. To także niezwy-
kle wciągająca narracja na temat zmian 
kulturowych i społecznych, które zacho-
dziły symultanicznie. 

Więcej informacji: 
mhf.krakow.pl

Dorota Nieznalska. 
Przemoc i Pamięć 
Muzeum Miasta Gdyni 
CZAS TRWANIA: 
19 października 2018 – 20 stycznia 2019

Instalacja ma za zadanie upamiętnienie 
zredukowanego dziedzictwa kulturowe-
go południowo-wschodnich regionów 
Polski i ludności: polskiej, łemkowskiej, 
ukraińskiej i góralskiej. Dzięki upublicz-
nieniu nieujawnionych archiwów po-
chodzących z II wojny światowej można 
podjąć się ich krytycznej ocenie w kon-
tekście wartości poznawczej – taki jest 
też główny cel ekspozycji. Materiał foto-
graficzny pochodzi z Instytutu Niemiec-
kich Prac na Wschodzie, pracującego pod 
zwierzchnictwem Gubernatora General-
nego. W pierwotnym założeniu archiwa 
miały służyć ukazaniu „niemieckiej mi-
sji cywilizacyjnej” i zacofaniu na terenie 
podbitej Polski. Nieznalska zgłębia uwi-
kłanie nauki w totalitaryzm i dwuznacz-
ny charakter pozornie neutralnych etno-
graficznych badań.

Wystawa ma strukturę instalacji ze 
stalowej konstrukcji, nawiązującej w for-
mie do ikonostasu, czyli zdobionej ściany 
we wnętrzu cerkwi, kompozycji charak-
terystycznej dla regionu Podkarpacia.  
W miejscach, gdzie tradycyjnie pojawiają 
się wizerunki świętych i proroków, ar-
tystka symbolicznie umieszcza portrety 
mieszkańców wsi. To gest upamiętnia-
jący tę grupę społeczną, która w wyniku 
czystki etnicznej z 1947 roku została wy-
siedlona na Ziemie Zachodnie (dotyczyło 
to głównie  Ukraińców, Bojków, Dolinian 
i Łemków).  W rezultacie działań pacy-
fikacyjnych bogactwo kulturowe Rozto-
cza, Pogórza Przemyskiego, Bieszczadów 
czy Beskidu Niskiego zostało bezpowrot-
nie zniszczone.

Więcej informacji: 
muzeumgdynia.pl
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Od stuleci sprawdzał się  
taki schemat: producenci 
naciskają na rząd, domagając 
się zmniejszenia konkurencji  
z zagranicy. Rząd ulega  
ich presji, wprowadza 
restrykcje handlowe,  
a konsumenci cierpią  
z powodu wyższych cen.  
Rząd osiąga w ten sposób 
dochód w dwóch formach: 
podatków zwanych cłami  
oraz pieniężnego wyrażenia 
wdzięczności przez 
producentów. Obecna  
wojna handlowa odbiega  
od tej normy.

Nacisk lobbystów nie rozpoczął trwającej 
obecnie wojny handlowej. Przeciwnie, 
wiele firm, których sektory są najbardziej 
dotknięte protekcjonizmem, lobbuje za 
odwrotnym rozwiązaniem, starając się 
dogadać z administracją państwową, by 
tylko położyć kres temu szaleństwu. „Po-
litico” cytuje nawet przedstawiciela Białe-
go Domu, który twierdzi, że tych działań 
nie popiera sama rządowa administracja: 
„Wprowadzać restrykcje są skłonni jedy-
nie prezydent i Peter Navarro”.

Negatywne skutki
To prawda, że firmy takie jak Whirlpo-

ol naciskały na wprowadzenie ograniczeń 
importu. Administracja Trumpa była z tego 
powodu aż nazbyt szczęśliwa. Konsekwen-
cją tych działań była decyzja o wprowadze-
niu ceł na stal i aluminium, które znacznie 

zawyżyły ceny tych materiałów. Dzisiaj ceny 
akcji tej firmy spadły o 15 proc. Podczas gdy 
ceny towarów nieuchronnie rosną, zyski 
i sprzedaż przedsiębiorstw wciąż spadają.

Negatywne efekty tej wojny handlowej 
objawiają się w niespodziewany sposób. 
Utrata rynków zagranicznych i trudno-
ści w zrozumieniu sytuacji skutkują ma-
gazynowaniem w różnych instytucjach 
rekordowych ilości mięsa. Kolejną kwe-
stią jest niezadowolenie rolników, którzy 
utrzymywali się z handlu z zagranicą. 
Kevin Scott, rolnik zajmujący się uprawą 
soi w Dakocie Południowej oraz sekretarz 
American Soybean Association, w roz-
mowie z dziennikarzem magazynu „New 
York Times” stwierdził: „Chciałbym po-
wiedzieć panu prezydentowi: Człowieku, 
niszczysz nasz rynek!”. Rolnicy tacy jak on 
tracą rynki i mierzą się z konsekwencjami 
niszczenia relacji handlowych, które bu-
dowano przez dziesięciolecia.

Należy też wspomnieć o sprawie Har-
leya-Davidsona, kwintesencji amerykań-
skiego przemysłu motorowego. Większość 
klientów tego producenta stanowią ludzie 
spoza USA. Spełnianie ich potrzeb ozna-
cza przenoszenie przemysłu poza Stany 
Zjednoczone, co skutkuje tym, że więcej 
ludzi traci pracę.

Innym przykładem nieprzewidzianych 
konsekwencji opisywanej polityki jest 
fakt, że amerykański wytwórca gwoździ, 
którego właścicielem jest firma z Mek-
syku, może wkrótce zniknąć z rynku 
z powodu wysokich kosztów oraz utraty 
rynków zbytu. Mieszkańcy Poplar Bluff 
w Missouri, gdzie wspomniany producent 
gwoździ ma swoją fabrykę, zagłosowali na 
Trumpa podczas wyborów, a teraz patrzą 
na to, jak miejsca ich pracy są niszczone 
przez protekcjonistyczną politykę.

Globalny biznes
Bazując na jakiejś romantycznej idei 

„amerykańskiego auta”, pochodzącej z lat 
70. XX wieku, administracja Trumpa gro-

zi wprowadzeniem 25-proc. cła na pojazdy 
importowane. Problem jest następujący: 
w dzisiejszych czasach auta nie są produ-
kowane wyłącznie w jednym kraju. Amery-
kańskie pojazdy powstają na całym globie, 
a wiele międzynarodowych przedsiębiorstw 
działa na terenie USA i zatrudnia obywateli 
tego państwa. Jest to teraz globalny biznes. 
Cła krzywdzą dosłownie każdego.

To właśnie z tego powodu wytwórcy 
odwiedzili Kapitol – by podnieść larum 
w obronie wolnego handlu. Jak wyjaśnia 
serwis Marketplace: „Granica między za-
granicznymi a rodzimymi wytwórcami 
samochodów, granica między beneficjen-
tami a poszkodowanymi przez te cła jest 
dzisiaj bardziej przezroczysta aniżeli kie-
dykolwiek w przeszłości”. – Wszystkie fir-
my, które są członkami naszej organizacji, 
działają teraz globalnie, więc każda zosta-
nie w jakiś sposób dotknięta tymi cłami 
– stwierdziła Jennifer Thomas, przedsta-
wicielka Alliance of Automobile Manu-
facturers. Dodała, że przez cła pojazdy by 
podrożały, a sprzedaż by spadła, a konse-
kwencją tego byłoby postawienie na szali 
miejsc pracy wielu Amerykanów. – Nie 
ma żadnych przedsiębiorstw samochodo-
wych, które byłyby stricte amerykańskie, 
japońskie czy niemieckie – powiedziała 
Emily Blanchard, wykładowca Dartmo-
uth’s Tuck School of Business.

Śledzę na bieżąco te cechy omawianej 
wojny handlowej, które wyjątkowo od-
stają od normy. Kolejną nieprawidłowo-
ścią jest fakt, że klasa handlowców była 
przeciwna poczynaniom administracji 
prezydenta. Ten konkretny przykład pro-
tekcjonizmu nie zrodził się ze strategii, 
ale z ideologii. Powodem tego wszystkiego 
jest ekonomiczny nacjonalizm. Nowa po-
lityka – którą Trump obiecywał przez całą 
swoją kampanię wyborczą – ma na celu 
całkowitą restrukturyzację amerykań-
skiej gospodarki na wzór teorii produk-
cji, która nie ma nic wspólnego z realiami 
współczesnego świata. W dłuższym okre-
sie nie ma ona szans powodzenia.

FOT.: ISTOCK
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Opór rośnie
Rady biznesowe, izby handlowe, prak-

tycznie wszystkie grupy wytwórców, 
a nawet „progresywni” zwolennicy ener-
gii odnawialnej (którzy są wściekli na cła 
obejmujące panele słoneczne) jednoczą 
się, prawdopodobnie po raz pierwszy w hi-
storii, i tworzą wspólny front przeciwko 
protekcjonizmowi, front na rzecz wolnego 
handlu.

„Washington Post” informuje, że „tą 
zrodzoną w złej wierze decyzją o ukaraniu 
naszych najbliższych partnerów handlo-
wych – Kanady, Meksyku i Unii Europej-
skiej – poprzez wprowadzenie wysokich 
ceł zwolennikom tej polityki udało się 
zjednoczyć grupy wielkiego biznesu, le-
wicujących demokratów, Europejczyków, 
Kanadyjczyków oraz specjalistów od poli-
tyki zagranicznej o skrajnych poglądach”.

Jak donosi „The Economist”: „Kalkula-
cje sugerują, że stosunek firm sprzeciwia-
jących się protekcjonizmowi Trumpa do 
tych popierających politykę prezydenta 
wynosi 3000 do 1”.

Dla ludzi kochających wolność gospo-
darczą są to wieści niezwykle zachęcają-
ce. Istnieje jednak problem. Cała władza 
nad gospodarką skupiona jest w rękach 
prezydenta. Stoi to w oczywistej sprzecz-
ności z tym, co znajduje się w konstytucji 
Stanów Zjednoczonych. Nasuwa się więc 
pytanie: skąd wzięła się ta zmiana? Kon-
gres dawno temu zrezygnował ze swojej 
władzy pod płaszczykiem, wydawać by się 
mogło, racjonalnych motywacji, że polity-
ka handlowa nie powinna być przedmio-
tem legislacyjnych machlojek, których 
rządzący tak chętnie się dopuszczają.

Takie podejście działa, dopóki scentra-
lizowana władza jest po stronie wolne-
go handlu. Jednak kiedy dostaje się ona 
w ręce zagorzałego zwolennika protek-
cjonizmu – a Trump był nim już od dzie-
sięcioleci – grupy opozycyjne wspierające 
wolny handel nie są dopuszczane do głosu, 
a przez to mają mniejszy wpływ na polity-
kę i gospodarkę. Oto problem centralizacji 

władzy: jest w stanie działać tylko wtedy, 
gdy dzierży ją właściwy człowiek.

Delikatny stan równowagi
Każde rządowe działanie ma nieza-

mierzone i nieprzewidziane konsekwen-
cje. Powodem jest to, że ludzkie wybory 
i czyny tworzą porządek niemożliwy do 
ujęcia umysłem, zapisania na papierze czy 
kontrolowania przez biurokratów i polity-
ków. Brak strachu przed tym porządkiem 
jest dowodem arogancji: wszelkie próby 
ingerencji w jego strukturę mogą okazać 
się niebezpieczne, a wręcz katastrofal-
ne w skutkach na sposoby, których nie 
da się przewidzieć. Granice państwowe 
z każdym rokiem stanowią coraz mniej-
szą przeszkodę dla międzynarodowego 
handlu. Konsumenci, światowe bogactwo 
oraz sama wolność – wszystko to odnio-
sło korzyść z handlu. A teraz pojawił się 
jeden człowiek, który czarnym marke-
rem zmienia granice oraz stawia zapory 
i mury, o które nikt nie prosił i na których 
tym bardziej nikt nie korzysta. Głównym 
celem pięćsetletniej tradycji liberalnej było 
przeciwdziałanie takim aktom profanacji.

Co możemy zrobić? Patrząc w przeszłość 
na to, w jaki sposób Richard Cobden oraz 
John Bright w końcu zdołali doprowa-
dzić do uchylenia tzw. ustaw zbożowych, 
widać że droga do sukcesu wiedzie przez 
edukację, agitację oraz argumentację na 
rzecz wolnego handlu oraz dobrobytu 
konsumentów. Zadaniem zwolenników 
wolnego handlu jest teraz podniesienie 
głosu w imię podstawowych zasad życia 
gospodarczego oraz praw człowieka.

Tym razem jednak wolny handel ma to 
szczęście, że klasa przedsiębiorców jest po 
jego stronie.
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W/ŚRODKOWYM/WIETNAMIE 
PRZYSZŁOŚĆ/ZACZYNA/SIĘ DZIŚ
Niektóre miasta przyszłości 
stanowią fenomen na skalę 
światową, pojawiają się  
w miejscach, gdzie jeszcze 
kilkaset lat wcześniej nikt  
nie spróbowałby się osiedlać.  
Inne rosną na bazie 
wielowiekowej historii,  
w ciągu której powstały 
doskonałe warunki  
do ich spektakularnego 
rozwoju i postępu.

Trzecie co do wielkości miasto Wietna-
mu, po stolicy kraju Hanoi i Sajgonie, 
to Da Nang. Według statystyk oficjal-
nie zamieszkuje je około miliona ludzi, 
a w praktyce podobno co najmniej dwa 
razy tyle. Usytuowanie między Morzem 
Południowochińskim z pięknymi pla-
żami a bogatymi w surowce mineralne 
Górami Marmurowymi – Ngu Hanh Son 
(w dosłownym tłumaczeniu „Góry pięciu 
żywiołów”) sprawia, że nie brakuje tam 
niczego, co jest niezbędne do życia oraz 
do pracy. 

Przyjazne przybyszom Da Nang dum-
nie przyjmuje ich na nowoczesnym lot-
nisku położonym kilka minut jazdy od 
centrum miasta, zapewnia długą prome-
nadę do spacerów nad brzegiem morza 
z modnymi kawiarniami i restauracjami 
specjalizującymi się w owocach morza, 
a także świetną bazę noclegową i rewe-
lacyjne pola golfowe. Nad zatoką, gdzie 
rybacy codziennie wypływają okrągłymi 
łodziami w morze, tak samo jak robili to 
ich dziadkowie, z każdym rokiem poja-
wia się więcej strzelistych wieżowców. 

Ślady odległej historii
Zanim Da Nang, jako znaczące miasto 

portowe, wyszło przed szereg pod koniec 
XIX wieku, życie środkowego Wietnamu 
skupiało się w kilku innych miejscach, 
których ślady do dzisiaj pozostały nieza-
tarte. W środkowym Wietnamie znajdują 
się, aż trzy z pięciu obiektów wpisanych na 
listę dziedzictwa kulturowego UNESCO 
w tym kraju. Każdy z nich można od-
wiedzić podczas jednodniowej wycieczki 
z Da Nang. 

Najstarszy z nich to ruiny sanktuarium 
My Son, stanowiące pamiątkę po impe-
rium Czampa, które obejmowało te zie-
mie, począwszy od II wieku, aż do upadku 
po podbiciu przez Wietnam w XV wieku. 
Kompleks świątynny w My Son składał 
się z ok. 70 ceglanych budowli. Proces ich 
powstawania i wypalania budulca do dzi-
siaj jest nierozwiązaną zagadką. Jeszcze 
na początku XX wieku pozostawały one 
w doskonałym stanie, nadgryzione jedy-
nie przez ząb czasu. Niestety, bombar-
dowania w trakcie wojny wietnamskiej 
przetrwało tylko kilka. W związku z tym, 
na prośbę rządu Wietnamu, w 1981 r. 
zespół archeologów, pod przewodnic-
twem Polaka Kazimierza Kwiatkowskie-
go, przystąpił do prac konserwatorskich 
poprzedzonych rozminowaniem terenu. 
Obecnie świątynie My Son często porów-
nuje się do słynnego kambodżańskiego 
Angkor Wat. Niesłusznie, gdyż świąty-
nia w Wietnamie jest dużo starsza od tej 
w Kambodży o ponad osiem wieków. 

Niecałe 30 km na południe od Da Nang  
leży miasto Hoi An, wpisane na listę  
UNESCO wraz z sanktuarium My Son  

Maria Wyszomirska

Maria Wyszomirska

w 1999 r. Stanowi ono doskonały przykład 
południowoazjatyckiego portu handlo-
wego o dużym znaczeniu w okresie od 
XV do XIX wieku. Po upadku imperium 
Czampa, które brało aktywny udział 
w handlu przyprawami i z tego czerpało 
swoje bogactwo, nadszedł tu czas kupców 
japońskich i chińskich oraz przybyszów 
z Portugalii, Holandii i Indii. W miejscu, 
gdzie rzeka Thu Bon wpada do Morza Po-
łudniowochińskiego, powstały dwie dziel-
nice zdominowane przez najliczniejszych 
osadników – japońska i chińska. Z bie-
giem czasu połączył je najcenniejszy do 
dzisiaj zabytek w Hoi An – most Japoński, 
będący jednocześnie buddyjską świąty-
nią. Mieszkańcy dzielnicy japońskiej wy-
specjalizowali się w produkcji najwyższej 
jakości jedwabiu, który do dzisiaj można 
zakupić w tradycyjnych warsztatach, przy 
okazji poznając proces powstawania tej 
cennej tkaniny. Z kolei dzielnicę chińską 
zamieszkiwali przede wszystkim krawcy 
oraz szewcy i do dzisiaj uliczki w tej oko-
licy wypełniają butiki, a rzemieślnicy go-
towi są uszyć stroje i buty na każdą miarę 
w ciągu jednej doby. 

Hoi An zachwyca odwiedzających 
niską zabudową o jednolitej, żółtej ko-
lorystyce i ukwieconą pnączami roślin. 
Wprowadzono tu stały zakaz wjazdu dla 
samochodów, a więc w uliczkach przemy-
kają niezliczone rowery i riksze. Komitet 
UNESCO dowiedział się o tym miejscu 
dopiero na początku lat 90. XX wieku, 
dzięki interwencji Kazimierza Kwiat-
kowskiego, który starał się zapobiec zbu-
rzeniu tej historycznej części miasta. Lo-
kalni mieszkańcy doskonale wiedzą, kim 
był „Kazek”, jako wyraz wdzięczności 
utworzyli skwer z pomnikiem upamięt-
niającym Polaka w samym sercu zabyt-
kowej starówki. 

Po przejechaniu z Da Nang w kierun-
ku północnym ok. 100 km w ciągu dwóch 
godzin dociera się do historycznego  
Cesarskiego Miasta Hue. Ten najstarszy 
obiekt UNESCO w Wietnamie to daw-
na stolica i siedziba ostatniej dynastii 
władców Nguyen, panujących do 1945 
r. Cesarze tej i wcześniejszych dynastii 
w ogromnym stopniu inspirowali się Chi-
nami, chcąc im dorównać. Z tego powodu  
korzystali z tytułów cesarskich czy też 
wybudowali w Hue swoje własne Zakaza-
ne Miasto z zachowaniem głównych zało-
żeń pierwowzoru, m.in. planu kwadratu 
oraz potrójnej bramy ze środkowym wej-
ściem dla cesarza. W pozostałych czę-
ściach kompleksu również pojawiały się 
wpływy rozwiązań typowych dla koncep-
cji chińskich. 

Usytuowanie Cesarskiego Miasta, po 
wiekach świetności, okazało się wysoce 
niefortunne w obliczu wydarzeń dru-
giej połowy XX wieku. Bliskość granicy 
między Wietnamem Północnym i Po-
łudniowym naraziła cenne budowle na 
zniszczenia wojenne. Odkąd w 1993 r. 
obiektem zainteresowało się UNESCO 
dzięki Kazimierzowi Kwiatkowskiemu, 
nieustające prace restauratorskie przy-
wracają mu dawny blask.

Rozrywkowe wzgórza 
i plaże
Środkowy Wietnam, bogato wyposażo-

ny w zdumiewający bagaż historyczny, ob-
fituje również w nowoczesne atrakcje tu-
rystyczne, jak np. jeden z najbardziej 
ekscytujących projektów ostatnich lat  
w Azji – kompleks rozrywkowo-rekreacyj-
ny na wzgórzach Ba Na. To ok. 1,5 godziny 
jazdy od lotniska w Da Nang. Dojeżdża się 
do niego kolejką górską wpisaną na listę 
Guinnessa, a na miejscu znajduje się park 
rozrywki z rollercoasterami i repliką śre-
dniowiecznego francuskiego miasteczka. 
Również na wzgórzach Ba Na w czerwcu 
br. otwarto spektakularny Złoty Most – 
Cau Vang, który wywołał sporo szumu 
w zachodnich mediach. Przez amerykań-
ski tygodnik „Time” został uznany za naj-
wspanialsze miejsce warte odwiedzenia 
w 2018 r. Na wysokości ponad 1000 m 
n.p.m. znajdują się dwie masywne skalne 
dłonie, na których wsparty jest Złoty 
Most. Cel jego powstania jest jeden: przy-
ciągnąć jak najwięcej gości.

Najbardziej znaczące sieci hotelowe 
stopniowo realizują swoje inwestycje 
przy plażach środkowego Wietnamu, na 

czele z najbardziej ekskluzywnym Inter-
Continental® Da Nang Sun Peninsula  
Resort, gdzie w listopadzie 2017 r. odbył 
się szczyt APEC. Poza hotelami sieci Hy-
att Regency, Melia, a także Accor – Pul-
lman i Premier Village, swoje inwesty-
cje zaplanowały sieci Marriott, Hilton 
i Wyndham. 

Bardziej kameralne i butikowe hotele, 
które wtapiają się w lokalny koloryt, znaj-
dują się w Hoi An, a wśród nich najlepszy 
wybór to kolonialny Anantara Hoi An 
Resort stworzony z myślą o najbardziej 
wymagających podróżnikach. 

Między Da Nang a Hoi An powstaje 
samowystarczalne miasto wypoczynko-
we Cocobay, gdzie jeden z największych 
apartamentów zakupił Cristiano Ronal-
do i oficjalnie nazywa go swoim domem 
w Wietnamie.

Dotychczas Da Nang łączyły ze świa-
tem porty lotnicze w Hanoi, Sajgonie, 
Kuala Lumpur, Singapurze oraz główne 
lotniska w Chinach, Korei, Japonii, Taj-
landii i Kambodży. Jednak we wrześniu 
tego roku Qatar Airways oficjalnie ogło-
sił otwarcie połączenia z Doha. Bilety 
można rezerwować na rejsy od 19 grud-
nia 2018 r. Tym samym, planując podróż 
z Polski jeszcze w tym roku, będzie moż-
na z łatwością dolecieć z Warszawy do Da 
Nang z jedną dwugodzinną przesiadką.

Wietnamczycy zdają się rozumieć 
i dość wyraźnie to manifestują, że naj-
ważniejsze jest to, co przed nimi. Przy-
szłość zaczyna się dziś, a nie jutro. 

INTERCONTINENTAL® DANANG SUN PENINSULA RESORT/FOT. IHG

TRADYCYJNE RYBACKIE ŁODZIE I PANORAMA MIASTA DA NANG/FOT.: MARIA WYSZOMIRSKA

MOST JAPOŃSKI NA ZABYTKOWEJ STARÓWCE W HOI AN/FOT.: MARIA WYSZOMIRSKA

Długo wyczekiwana gala  
Wine & Food Noble Night  
już za nami. Ten wyjątkowy 
wieczór, będący przede 
wszystkim prestiżowym 
konkursem kulinarnym,  
już po raz jedenasty zgromadził 
znakomitą i nad wyraz 
elegancką publiczność  
– klientów private banking 
Noble Bank.

W tym roku do Noble Concierge, organi-
zatora konkursu, nadesłano kilkadziesiąt 
zgłoszeń restauracji z całej Polski, spośród 
których w preselekcjach wyłoniono finało-
wą dwunastkę.

13 października podczas finałowej gali 
zespoły restauracyjne pod wodzą swoich 
szefów zaprezentowały autorskie dwuda-
niowe menu, skomponowane specjalnie 
na tę okazję i przygotowane na żywo, na 
oczach publiczności. Tak przystawkę, jak 
i danie główne oceniały zarówno publicz-
ność, jak i jury profesjonalne. 

Wine & Food Noble Night wśród innych 
konkursów kulinarnych wyróżniają skala 
przedsięwzięcia, jakość serwisu oraz dań 
i wyjątkowe nagrody dla zwycięzców, którzy 
wyjadą na zagraniczne staże i konferencje. 

Żaden inny konkurs nie ma też tak sta-
rannej oprawy scenograficznej i artystycz-
nej. W tym roku inspiracją dla organiza-
torów był… kalejdoskop: prosta dziecięca 
zabawka, która z kilku prostych koloro-
wych elementów zamkniętych w tubie, lu-
strzanego wnętrza i nade wszystko świa-
tła wpadającego do wnętrza przy każdym 
ruchu czaruje wspaniałe, wielobarwne 
obrazy. Skrząca się lustrzanym blaskiem, 
fantazyjna scenografia oczarowała gości, 
podobnie jak występ Art Color Ballet – 
grupy, która otworzyła wieczór. 

Swoisty kalejdoskop wrażeń kulinar-
nych zaserwowała natomiast wspaniała 
finałowa dwunastka: Erwan Debono (Bez 
Tytułu, Warszawa), Arkadiusz Gawron 
(SmaQ Food & Wine, Katowice), Wiktor 
Ignaczak (ProVita, Kołobrzeg), Ernest Ja-
godziński (Autentyk – Kuchnia i Ludzie, 
Poznań), Jakub Kasprzak (Lumière, Bara-

nowo), Robert Koczwara (Fiorentina, Kra-
ków), Rafał Kopicki (PAPU, Warszawa), 
Mariusz Kucharczak (Boletus – Zamek 
Kliczków, Kliczków), Grzegorz Pawlik & 
Mateusz Suliga (Unicus Palace i Unicus, 
Kraków), Marcin Szwak (Chapeau Bas 
– Grand Lubicz, Ustka), Sebastian Trusz-
kowski (Natura – Rosevia Resort, Rozewie) 
oraz Rafał Wałęsa (Sztuczka, Gdynia). 

W tym roku głos publiczności był nie-
co inny niż jury profesjonalnego. Kapituła 
doświadczonych szefów oraz autorytetów 
branży gastronomicznej w składzie: Adam 
Chrząstowski (przewodniczący jury profe-
sjonalnego, Ed Red), Jarek Walczyk (Pink 
Lobster), Agata Wojda (wieloletnia szefowa 
kuchni, m.in. Opasły Tom), Maciej Barton 
(Ostoja Chobienice), Artur Zymerman 

OTO ZWYCIĘZCY XI EDYCJI 
WINE & FOOD NOBLE NIGHT!

(Belvedere Gourmet Group), Maciej Do-
brzyniecki (Akademia Gastronomiczna) 
oraz gość specjalny, znawczyni międzyna-
rodowej gastronomii – Esmeralda Capel 
(Madrid Fusión), zdecydowało jednogło-
śnie, że wyróżnienie jury profesjonalne-
go w XI edycji Wine & Food Noble Night 
i wyjazd na staż do restauracji El Celler de 
Can Roca*** Michelin otrzymał Jakub Ka-
sprzak z restauracji Lumière. Tego wieczo-
ru przygotował on na przystawkę jesiotra 
z pszenicą, szczypiorkiem i chrzanem, zaś 
na danie główne kaczkę z czarną rzepą, 
dziką różą oraz czerwoną kapustą. 

Osobną nagrodę, również staż w legen-
darnej restauracji El Celler de Can Roca, 
przyznał w imieniu Akademii Gastro-
nomicznej w Polsce jej prezydent Maciej 

WINE&FOOD NOBLE NIGHT 2018
W E R D Y K T  P U B L I C Z N O Ś C I
I miejsce 
staż w restauracji Miramar Paco Pérez** Michelin (fundator: Noble Bank), Vodka Cîroc 6 l. (fundator: Diageo)

Przystawka: Rafał Wałęsa, Sztuczka, Gdynia
Danie główne: Mariusz Kucharczak, Boletus – Zamek Kliczków, Kliczków

II miejsce 
staż w restauracji Northcote* Michelin (fundator: L’Of ficiel Polska i Gościnność), udział w programie  
„MADE Progress” (fundator: MADE Progress)

Przystawka: Mariusz Kucharczak, Boletus – Zamek Kliczków, Kliczków
Danie główne: Robert Koczwara, Fiorentina, Kraków

III miejsce 
udział w konferencji gastronomicznej Madrid Fusión 2019 (fundator: Madrid Fusión), Ekspres Nespresso 
z kompletem kawy w kapsułkach (fundator: Nespresso)

Przystawka: Robert Koczwara – Fiorentina, Kraków
Danie Główne: Rafał Wałęsa – Sztuczka, Gdynia

W Y R Ó Ż N I E N I E  J U R Y  P R O F E S J O N A L N E G O
Staż w restauracji El Celler de Can Roca*** Michelin (fundator: Akademia Gastronomiczna w Polsce)
Szampan Laurent Perrier La Cuvée Brut Jeroboam (fundator: Winkolekcja)

Jakub Kasprzak – Lumière, Baranowo 

W Y R Ó Ż N I E N I E  S P E C J A L N E  A K A D E M I I  G A S T R O N O M I C Z N E J  W  P O L S C E
Staż w restauracji El Celler de Can Roca*** Michelin (fundator: Akademia Gastronomiczna w Polsce)

Robert Koczwara – Fiorentina, Kraków

Dobrzyniecki. To wyróżnienie otrzymał 
Robert Koczwara (Fiorentina, Kraków), 
który wyserwował na przystawkę foie 
gras bon bon z kaczki z wanilią, winem 
Pedro Ximénez, konfiturą z pigwy z jadal-
nym złotem i chałką, zaś na danie główne 
jagnięcinę z sosem bordelaise, galaretką 
z wina Barolo, czarną soczewicą, peppe-
roncino, grasicą oraz piklowanymi wa-
rzywami. 

A jak tego wieczoru głosowała publicz-
ność? Za najsmaczniejsze danie uznała 
przystawkę Rafała Wałęsy (Sztuczka Gdy-
nia): tatar wołowy z szalotką i korniszo-
nem, majonez ostrygowy, świeża pieczar-
ka w pudrze z borowika, biszkopt z jeżyn, 
marynowane jeżyny, faworek tymianko-
wy, oraz danie główne zaproponowane 

przez Mariusza Kucharczaka z restauracji 
Boletus: poliki z dzika, purée z korzenia 
pietruszki z gruszką, sos winogronowy, 
chrust z pasternaku, puder paprykowy, 
oliwa z pokrzywy.

O tym, jak wielkie emocje w kulinar-
nym świecie budzi konkurs Wine & Food 
Noble Night, świadczy chociażby fakt, 
że zaledwie kilka godzin po ogłoszeniu 
wyników XI edycji organizatorzy otrzy-
mali pierwsze zapytanie o datę kolejnej 
edycji konkursu. Zacytujmy jednak myśl 
przewodnią tegorocznego Wine & Food 
Noble Night: „Najpiękniejszą rzeczą, ja-
kiej możemy doświadczyć, jest oczarowa-
nie tajemnicą. Jest to uczucie, które stoi 
u kolebki prawdziwej sztuki i prawdziwej 
nauki” (A. Einstein).
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Tomasz Tronina 

Wyjątkowe spotkanie i rozmowa z wybitnymi osobowościami i osobistościami polskiego ży-
cia publicznego toczy się w trakcie kolacji, w której udział bierze tylko 30 osób, a jej atmosfera, 
klimat i intensywność dysputy, która rozgrywa się między bohaterem wieczoru a prowadzą-
cym, powodują, że w czasie tych kilku wspólnie spędzonych godzin jej uczestnicy poznają 
gościa w wielu wymiarach.

Prowadzący rozmowy zaskakują, odkrywają nieznane dotąd meandry życia bohatera. 
Zmuszają do refleksji, polemiki, uśmiechu, ale bywa, że i wzruszenia. W rezultacie uczestni-
cy spotkania mają poczucie, że biorą udział w niezwykłym wieczorze, ponieważ poruszane 
w jego trakcie tematy, wywoływane emocje i uniwersalne treści dotyczą nas wszystkich bez 
wyjątku. Ale czy nie na tym właśnie polega sztuka konwersacji?

Ten nowy format osobistych, kameralnych rozmów i spotkań przy jednym stole w unika-
towej przestrzeni na 50. piętrze apartamentowca Złota 44 w Warszawie to szansa na mały 
życiowy, szczery spektakl wymiany myśli z drugim człowiekiem. Sama koncepcja spotkań 
ma na celu przedstawienie ludzi ze świata kultury, nauki, biznesu, polityki w rozmowach  
z najlepszymi i najbardziej utalentowanymi dziennikarzami w Polsce.

Każde spotkanie zaczyna się od recitalu światowej sławy artysty z impresariatu Stowarzy-
szenia im. Ludwiga von Beethovena. Po jego wysłuchaniu goście zasiadają przy wspólnym sto-
le do kolacji serwowanej przez najlepszych szefów kuchni. I zaczyna się spektakl niezwykłych 
rozmów. Po kolacji dla wszystkich gości jest przygotowana sesja portretowa wykonywana 
przez profesjonalnego fotografa, a w strefie przyjemności czekają coffee pairing z Anną Olek-
sak, mecenasem Nespresso, i wyrafinowane drinki od Rémy Martin. Na pamiątkę każdego 
spotkania wręczane są upominki od partnerów cyklu.

Nic nie inspiruje nas tak jak doskonała, szczera, pogłębiona rozmowa. Przy dzisiejszym 
tempie życia warto dać sobie chwilę wytchnienia i zasiąść do wspólnego stołu z inspirujący-
mi ludźmi, wykwintnym jedzeniem i świadomością, że są wśród nas wybitni, mądrzy ludzie, 
dzięki którym możemy wiele się nauczyć, dowiedzieć, często również znaleźć motywację. 
Spotkać w jakimś sensie w cztery oczy z drugim człowiekiem.

Spotkania odbywają się dzięki wsparciu mecenasa Nespresso Polska, sponsorów: Albert 
Riele, Archidzieło, Max Benjamin, restauracji: Flaming & Co, Plato, Genesis, Ole!, Senses, 
Prime Cut, a także partnerów: Steinway & Sons, Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena 
oraz Noble Concierge. Za materiały wideo i foto odpowiada I Like Photo. Partnerem produkcji 
wydarzenia jest agencja Bloom Box.

Kolejne spotkanie 21.11. z Robertem Biedroniem poprowadzi Mariusz Szczygieł. Zapraszamy!

MASTERCLASS 
– SZTUKA 
KONWERSACJI
Małgorzata Domagalik i Mariusz Szczygieł, czyli rozmówcy  
doskonali, prowadzą oryginalny, intelektualny, kameralny  
projekt Edipresse Polska. 

A RT Y K U Ł SP ONSOROWA N Y

Niezwykłe osobowości w niezwykłym 
dialogu – Krystyna Janda i Mariusz Szczygieł.

Gościem Małgorzaty Domagalik podczas kolejnej edycji  
„Masterclass – Sztuka konwersacji” był premier Jerzy Buzek.

Wspaniałym rozmówcą 
Małgorzaty Domagalik 
był Tomasz Kot. 

Wyjątkowe spotkanie z Romanem Polańskim 
odbyło się w Krakowie, a rozmowę poprowadziła 
Małgorzata Domagalik.

Wspaniałą kolację przygotował 
szef kuchni Sebastian Maliszewski 
z warszawskiej restauracji Flaming & Co.

Scenografię podczas spotkania 
z prof. Jerzym  Bralczykiem przygotowała firma 

Bloom Box. Kryształy na stole marki Ralph Lauren 
Home zaprezentował sponsor Marka Archidzieło. 

Sponsorem spotkań 
jest marka luksusowych 

zegarków Albert Riele.
Ambasador Piotr Wesołowski 
z Rémy Martin.

W kolejce po autografy do Krystyny Jandy 
ustawiła się między innymi organizatorka 
„MasterClass – Sztuka konwersacji”
Agnieszka Krzemińska (Edipresse).

Mecenasem cyklu spotkań „MasterClass – Sztuka 
konwersacji” jest Nespresso. O serwowanej kawie  
Nespresso Arpeggio opowiadał Michał Proszewski 
– Country Business Manager Nespresso.

W magazynie „Private Banking” mogą Państwo  
przeczytać o spotkaniach z cyklu Masterclass. 
Partnerem spotkań jest Noble Concierge.




	str 01 WWW BANKOWOSCPRYWATNA 26: 
	 : 
	Przycisk 3: 
	Przycisk 2: 
	str01 zaj glowna 25: 
	str01 zaj glowna 26: 
	str01 zaj glowna 28: 
	spis 50: 
	spis 51: 
	spis 58: 
	spis 60: 
	spis 61: 
	spis 67: 
	spis 040: 
	spis 041: 
	spis 043: 
	spis 049: 
	spis 050: 
	spis 074: 
	spis 076: 
	spis 047: 
	spis 048: 
	POWROT DO SPISU 58: 
	POWROT DO SPISU 59: 
	POWROT DO SPISU 60: 
	POWROT DO SPISU 61: 
	POWROT DO SPISU 62: 
	POWROT DO SPISU 63: 
	POWROT DO SPISU 64: 
	POWROT DO SPISU 65: 
	POWROT DO SPISU 66: 
	POWROT DO SPISU 67: 
	POWROT DO SPISU 68: 
	POWROT DO SPISU 69: 
	POWROT DO SPISU 70: 


