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INWESTYCJE W BUŁGARSKIE NIERUCHOMOŚCI
Rząd w Sofi i, wiedząc, jak tanie są nieruchomości 
nad Morzem Czarnym, próbuje ograniczyć tego 
typu inwestycje dla obywateli innych państw. 
Ale można łatwo to obejść, jak to zrobić, piszemy 
w tym numerze
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GPS W PODRÓŻY | KIEDY BLU-RAY WYPRZE 
SYSTEMY HD DVD? | JAK OSZCZĘDZAJĄ 
NIEMCY? | CZY WARTO WPROWADZIĆ 
PODATEK LINIOWY? | HOSSA NA SPÓŁKI 
BUDOWLANE CZĘŚĆ 2 – ANALIZA  | CORAZ 
TRUDNIEJ O KREDYT | INWESTYCJE W ZŁOTO

NA CZYM ZAROBIĆ DO KOŃCA 2008 ROKU 
Pomimo spadków na GPW wciąż są możliwości 
zarabiania w kraju i za granicą. W jaki sposób? 
Podpowiada analityk z domu maklerskiego

INWESTYCJE DOJRZAŁEGO CZŁOWIEKA 
Czy 50-latek powinien zacząć oszczędzać, aby 
nie głodować na emeryturze? Co zrobić, aby nie 
obniżyć dotychczasowego standardu życia i nie 
być zdanym na OFE i ZUS?

TAKŻE W NUMERZE

Jak uciec Jak uciec 
przed kryzysem przed kryzysem 
w USA?w USA?
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Uciekamy 
od amerykańskiej recesji 

P
Pisanie o tym, że spadki na giełdzie spowo-
dowały spadki rzędu 30 procent wartości 
portfela niektórych funduszy inwestycyj-
nych byłoby truizmem. Co w tej sytuacji 
robić? W obecnym, wiosennym numerze 
próbujemy ,,podsumować” sytuację w Pol-
sce i na świecie w zbiorze kilku artykułów 
zatytułowanych: ,,jak uciec przed kryzysem 
w USA”. Nasza podpowiedź sprowadza się 
generalnie do pomysłów szukania za granicą ciekawych funduszy 
związanych ze złotem, zbożem, nowymi rynkami krajów Dale-
kiego Wschodu. Autorzy „Kuriera” podpowiadają Państwu, jak 
je znaleźć i o których warto pomyśleć. Piszemy też o perspekty-
wach inwestowania w bułgarskie nieruchomości. Takie ,,słonecz-
ne” lokum daje nam możliwość spłaty kredytu przez całoroczny 
wynajem (pomniejszony o nasze dwutygodniowe wakacje w do-
wolnym terminie!). Co więcej dostaniemy mieszkanie pod klucz. 
Tak czy inaczej, pożyczając w banku lub inwestując własne około 
150 tysięcy złotych w bułgarskich Złotych Piaskach, zyskujemy 
możliwość kupienia ponad 60-metrowego mieszkania. Chyba 
nie warto dodawać, ile kosztuje podobne lokum na polskim Wy-
brzeżu, zwłaszcza gdy doliczymy do tego bałkańskie granatowe 
niebo i znacznie niższe koszty utrzymania. Kto wie, czy już za 
parę lat niektórzy z nas nie przeniosą się na starość w tak piękne, 
jasne i ciepłe miejsce, jak wybrzeże Morza Czarnego. Ale na to 
trzeba zarobić lub zaoszczędzić. Dlatego w najnowszym nume-
rze „Kuriera” poruszamy piekielnie ważny problem oszczędzania 
50-latków na starość. A ci już teraz powinni pozbyć się złudzeń 
co do wysokości swoich emerytur z I i II fi laru. Nie mamy wyjścia 
– musimy poskromić naszą bieżącą konsumpcję i z dnia na dzień 
zacząć oszczędzać. Nawet niewielkie sumy. Piszemy też o tych, 
którzy nadmiernie uwierzyli w lokaty bankowe, zwłaszcza te 
,,dynamiczne” i z „funduszem inwestycyjnym”. Dla ostudzenia 
nastrojów powinni przeczytać tekst Krzysztofa Maciejewskiego, 
który jest swoistym instruktażem unikania zbędnych rozcza-
rowań związanych z lokatami. Piszemy także o tym, jak banki 
zbierają o nas informacje, co może być dla wielu zaskoczeniem, 
gdy spotkają się z odmową udzielenia kredytu hipotecznego. Nie 
zapominamy także o polskim rynku działek i mieszkań. Jan Fĳ or 
śledzi przejawy absurdów polskiego rynku nieruchomości i kon-
frontuje jego szalone meandry z praktycznymi rozwiązaniami 
obowiązującymi od lat w USA. Polecam także artykuły dotyczące 
nowych technologii, jak systemu Blu-Ray, który prawdopodob-
nie zdetronizuje pozornie niepokonane DVD. I na koniec za-
chęcamy do przeczytania artykułu o tym, jak Niemcy inwestują 
swoje oszczędności. Niektóre tezy o ich zamożności i poziomie 
życia mogą być dla nas zaskakujące, ale dają sporo do myślenia. 
Dlatego życzymy miłej lektury … 

 Stanisław Brzeg-Wieluński

Dżuma czy cholera?
str. 8–10
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TEMAT NUMERU: Jak uciec przed kryzysem w USA?
Do końca 2008 roku można zarobić 4–7
BOGDAN SADECKI 
Giełdowym inwestycyjnym pesymistom mówimy stanowcze ,,nie”! Nasz autor, 
pracownik domu maklerskiego, udowadnia, że wciąż są możliwości pomnażania 
pieniędzy. Wystarczy rozejrzeć się także poza Polską.

Dżuma czy cholera? 8–10
JAN MAZUREK

O tym, jak za oceanem namawiano ludzi do wzięcia kredytów, na które nie było ich stać, 
oraz jakie to miało konsekwencje dla światowej gospodarki i całkiem ,,realnych” pieniędzy. 

Bądź tu mądry 11–13
JAN FIJOR 
Bezkompromisowy liberał przedstawia nam swoją wizję prapoczątków kryzysu 
w USA i sposobów na uchronienie się w naszym kraju przed nadchodzącymi 
symptomami globalnej recesji. A wszystko to przy szalejącej cenie ropy naftowej, 
która już przekroczyła 127 dolarów za baryłkę. 

Inwestycje w złoto 14–15
ROBERT NOGACKI

Przechowywanie w domu złota w monetach bądź sztabach nie jest 
rozwiązaniem bezpiecznym, szczególnie jeśli nie dysponujemy specjalistycznymi 
zabezpieczeniami technicznymi. Dlatego też przedstawiamy trzy interesujące 
surogaty dla fi zycznego zakupu złotych sztabek bądź monet, w postaci inwestycji 
w instrumenty fi nansowe oparte o kurs złota.

Bułgaria na nowo 16–19
JAN MAZUREK 
Coraz więcej zagranicznych funduszy inwestycyjnych i naszych rodaków dostrzegło 
szansę taniego kupienia mieszkania nad Morzem Czarnym, czyli powtarzamy to, 
co się działo od lat w słonecznej, ale zdecydowanie droższej i odległej Hiszpanii. 
Dlaczego warto kupić tam lokal – pisze o tym ktoś, kto sam już to zrobił…

INWESTUJEMY
Kontroluj swój portfel inwestycyjny 20–22
RAFAŁ BANAŚ 
Co to jest rebalancing? To nowy sposób na przywrócenie równowagi portfela 
inwestycyjnego.  

Cena strachu (3) 24–26 
JAN FIJOR

Co zrobić, gdy polski notariusz wręcza kupującym i sprzedającym akty notarialne, ale 
w drodze do banku pan kupujący znika i nie płaci reszty? Czy strona sprzedająca ma 
prawo domagać się automatycznej egzekucji z tzw. paragrafu 777? Czy taka patologia 
jest możliwa w amerykańskim systemie sprzedaży nieruchomości? 

Hossa na spółki budowlane (cz. II) 27–29
MAREK W. ZDYB

Historia notowań spółek z branży budowlanej, uwzględniając nowoczesne techniki 
oceny ich wartości w różnych okresach GPW, jest niezbędna, aby określić ich 
potencjał dochodowy w kontekście Euro 2012. 



Dłużnik na kredyt
str. 36–38 Niebieskie spojrzenie

Blue-Ray

str. 46–47
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Refl eksje nad podatkiem liniowym 30–31
JAN FIJOR 
Czy podatek liniowy to tylko hasło PO, czy realny klucz do ustabilizowania 
fi nansów państwa. Czy dzięki niemu podatnicy mogą liczyć na więcej 
pieniędzy w portfelu? Dlaczego obecna koalicja odchodzi od liberalnych 
haseł? 

BANKI    
Atak skarbonek 32–35
KRZYSZTOF MACIEJEWSKI 
Giełdowa bessa wystraszyła wielu graczy, którzy poszukują bezpieczniejszych 
form inwestowania. Dlatego też coraz częściej wybierane są najprostsze lokaty 
bankowe. Jednak nawet one zawierają sporo pułapek. Możemy mniej zarobić, 
niż liczymy, a nasz często symboliczny zysk i tak pożre podatek Belki. 

Dłużnik na kredyt 36–38 
MAREK MATUSIAK 
Uzyskanie kredytu – zwłaszcza hipotecznego – może być niebawem trudniejsze. 
Nie tylko ze względu na echa amerykańskiego kryzysu, ale również z uwagi 
na czujność banków i niejasne zasady funkcjonowania instytucji gromadzących 
i przechowujących informacje o dłużnikach.

ŻYJEMY BEZPIECZNIE
Inwestycje dojrzałego człowieka 40–43
BOGDAN SADECKI

Bez własnych inwestycji nie ma co liczyć na godny poziom życia w emeryckich 
pieleszach. Będąc 40-latkiem, już teraz trzeba zacząć oszczędzać. 
Podpowiadamy naszym Czytelnikom, jak to robić, piórem doświadczonego 
analityka z domu maklerskiego.

WYDAJEMY 
Jak po sznurku 44–45
JAN CISZECKI 
Amerykański GPS zyska europejskiego rywala w postaci Galileo. Moskwa też 
nie próżnuje. Eksperci uważają, że w ciągu kilku lat odbiorniki GPS staną się tak 
powszechne jak dziś telefony komórkowe. 

Niebieskie spojrzenie Blu-Ray 46–47
ROBERT GALAS 
Czy ,,niebieski promień”– czyli Blu-Ray – pogromca standardów HD DVD i DVD 
i kolejna nadzieja przemysłu rozrywkowego to tylko efemeryda? Czy ten symbol 
zwycięstwa Sony nad Toshibą warto kupować już teraz? A może – jak w przypadku 
z telewizorów LCD – trzeba poczekać na stopniowe obniżenie cen?  

Na topie 48–49 

Dolce vita 50–51 

PIENIĄDZE RZĄDZĄ ŚWIATEM 
Oszczędności po niemiecku 52–53
ELŻBIETA SIEMIĄTKOWSKA

Niemcy już nie są takim symbolem oszczędzania i racjonalności w konsumpcji 
jak kiedyś. Żyją ponad stan, mają umiarkowany wzrost PKB, dlatego wiele 
statystyk jest szokujących dla polskiego czytelnika. 

Kominy sprawiedliwości 54–55
KRZYSZTOF MACIEJEWSKI

Ustawa kominowa według planów rządu ma być zniesiona, przeciwko czemu 
coraz głośniej protestuje opozycja. A jak jest z wynagrodzeniami prezesów 
spółek z udziałem skarbu państwa w innych krajach?


