
W POGONI ZA HOSSĄ | ILE ZAROBISZ NA GRAFIKACH?

PO DOM DO AMERYKI
Za oceanem domy i apartamenty można kupić 
taniej niż w Polsce. Jak to zrobić? Podpowiadamy, 
gdzie szukać praktycznych informacji, od kogo 
i za ile kupić. Oraz jak to sfi nansować. Także przez 
wzięcie kredytu. str. 24–25
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GRAFFITI DAJE ZAROBIĆ | CERTYFIKACJA 
DORADCÓW FINANSOWYCH | INWESTYCJE 
ALTERNATYWNE | KARTY PŁATNICZE KLUBÓW 
SPORTOWYCH | SKĄD SIĘ WZIĘŁO HI-FI? | 
UWAGA NA INTERNETOWYCH NACIĄGACZY!

SŁABY, ALE JARY 
Drastyczny spadek notowań dolara przekłada się 
na stan oszczędności tysięcy Polaków. Wieszczący 
jego upadek, mogą się jednak zdziwić. Piszemy, jak 
można zarobić na wzrostach notowań. Także przez 
specjalne fundusze. str. 28–29

SŁABY, ALE JARY 

LEASING CZY KREDYT? OTO JEST PYTANIE
Przedsiębiorcy szukają sposobów na obniżenie 
podstawy do opodatkowania. Dobrym 
rozwiązaniem jest zakup auta. Czy sfi nansować go 
przez leasing, czy też wzięcie kredytu. Prezentujemy 
plusy i minusy obu rozwiązań. str. 43–45
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TAKŻE W NUMERZE

INWESTYCJE  
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Powróćmy 
do realu!

G
Gospodarka światowa coraz częściej przypo-
mina nie tyle skomplikowany system naczyń 
połączonych, ile mydlaną bańkę. A raczej 
cyfrową. Można odnieść wrażenie, że coraz 
więcej analityków i ich klientów bardziej 
uwierzyło w wizualizację globalnej gospodarki niż  w bardziej 
realny obraz pracujących dla zysku fabryk, kopalń i naftowych 
platform. Coraz bardziej opłaca się spekulować nadzieją na po-
tencjalne zyski, niż budować fabryki od podstaw. Nic nie dzieje 
się bez przyczyny. Coraz mniej opłaca się cokolwiek produkować 
na Zachodzie z powodu rosnących kosztów pracy, cen energii 
i surowców. Europa bardziej słynie z produktów luksusowych, ta-
kich jak perfumy, buty i auta niż z technologii na miarę amerykań-
skiej ,,Doliny Krzemowej”. Tak jak w XIX wieku Anglia, tak dziś 
w XXI wieku Chiny stały się ,,fabryką świata”. Ale gdy spojrzymy 
na rosnącą w siłę gospodarkę Indii, Brazylii – dostrzeżemy tę samą 
pogoń za surowcami. Putin dopiero teraz zrozumiał, że Moskwa 
dała się ubiec Pekinowi w pozyskiwaniu nowych złóż surowców 
w Afryce. Wszędzie na świecie rośnie cena żywności, ropy, gazu, 
metali kolorowych i stali. Coraz większa konsumpcja ponad mi-
liardowych społeczności Indii i Chin bezpośrednio wpływa na 
ceny ryżu i mięsa, co już przekłada się na klęskę głodu w Afryce. 
Ale tego wyścigu po surowce nie sposób ani powstrzymać, ani 
kontrolować. Dlatego w tym najnowszym numerze ,,Kuriera Fi-
nansowego” piszemy o zagranicznych funduszach inwestujących 
w metale kolorowe, żywność i ropę. Moim zdaniem przy obec-
nych notowaniach na GPW (najgorszych od trzech lat) i sytuacji 
w gospodarce amerykańskiej nie ma innego wyjścia, jak pomyśleć 
o zagranicznych inwestycjach w wydobycie surowców w różnych 
krajach. Te produkty są już dostępne także w Polsce. Tę ofertę 
bardzo starannie analizujemy. W tym numerze przypominamy też 
o inwestycjach w fundusze dolarowe, rynek grafi k, instrumenty 
pochodne. Dla tych, którym kończy się leasing samochodu – po-
lecamy tekst porównujący plusy i minusy kredytów i leasingu jako 
sposobu na obniżenie podatków i pozyskanie nowego auta. Pisze-
my także o kupowaniu domu w USA, co jest zajęciem dość skom-
plikowanym, ale niezwykle opłacalnym przy obecnych cenach za 
metr kwadratowy w Polsce i za oceanem. Najbardziej zależy nam 
na tym, abyście Państwo nie wierzyli zbyt wielu kasandrycznym 
wypowiedziom o polskiej gospodarce, GPW i globalnej gospo-
darce. To, co się dzieje, jest swoistym ,,wyzerowaniem” stanu 
światowej gospodarki. Musi powoli otrząsnąć się z kosztów woj-
ny w Iraku, pazerności producentów energii i  rozdmuchanych 
do niebotycznych rozmiarów mocno ,,wirtualnych biznesów”. 
Nie warto się poddawać zwątpieniu. Los, a zwłaszcza zdrowie, 
sprzyja optymistom. 

 Stanisław Brzeg-Wieluński

Kuszący kolor metali
str. 8–10
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TEMAT NUMERU: Inwestycje w ropę, metale i żywność
Surowcowy zawrót głowy  4–6
ARTUR ZAKRZEWSKI 
Za wzrostem cen surowców w ostatnich latach stoi przede wszystkim jeden 
kraj: Chiny. Udział Państwa Środka w światowej konsumpcji aluminium wzrósł 
z ok. 15 proc. w 2001 do blisko 30 proc. w 2007 r., miedzi z ok. 18 proc. do 
25 proc., a rudy żelaza z ok. 25 proc. do ponad 50 proc.

Kuszący kolor metali  8–10
JOANNA PLUTA

Przy spadkach na giełdzie, załamaniu na rynku nieruchomości oraz w obliczu rosnącej 
infl acji, metale kolorowe i przemysł wydobywczy są dobrą alternatywą inwestycyjną.

Powrót do łask  11–13
JAN MAZUREK

Nie sposób przeoczyć pikujących w górę wykresów cen różnych metali. I nie 
miedź była tu liderem, chociaż w ostatnich pięciu latach podrożała czterokrotnie.

Nie tylko chłopu rośnie  14–16
BOGDAN SADECKI 
W pierwszym półroczu 2008 r. na giełdach towarowych ceny surowców 
i produktów rolnych wzrosły najbardziej od 35 lat – o 29 proc. Pora na kupno 
jednostek funduszu inwestycyjnego działającego w tym obszarze lub lokatę 
strukturyzowaną opartą na surowcach. 

Funduszowa egzotyka  17–19
MICHAŁ KISIEL 
Oferta funduszy inwestycyjnych jest dziś nieporównanie szersza niż kilka lat temu 
– polski inwestor ma pośredni dostęp do rynków w każdym zakątku globu. 
Także tych inwestujących w zagraniczne kopalnie i szyby wydobywające ropę. 

Inwestycje dla odważnych  20–21
KINGA STACHOWIAK-NOGACKA, ROBERT NOGACKI 
Fundusze BRIC mają inwestować w największe gospodarki wschodzące – Brazylię, 
Rosję, Indie i Chiny. Kraje różne, ale połączone ideą oczekiwanej wysokiej stopy 
wzrostu PKB oraz możliwościami dalszego zwiększania swojego znaczenia w świecie.

INWESTUJEMY
W pogoni za hossą  22–23
JAN M. FIJOR 
Wbrew odczuciu większości krajowych profesjonalistów od papierów 
wartościowych, polska gospodarka, a wraz z nią giełda, i rynek w ogóle, są 
dobrym miejscem do lokowania naszych oszczędności. Zresztą nie tylko one. 

Po dom do Ameryki  24–25
JAN M. FIJOR 
W Polsce otworzono biura dwóch największych amerykańskich sieci 
pośrednictwa nieruchomości: Remax i Century 21 oraz niezliczoną ilość 
mniejszych agencji. Skoro jest oferta, musi być także i popyt. 

Trzeba mieć wizję  26–27
KINGA NOGACKA-STACHOWIAK, ROBERT NOGACKI

Co najmniej od kilku tygodni dyskretnie obecna jest w internecie fi rma Vision 
Investments LLC. Ze szczegółowych opisów poszczególnych programów nie 
sposób się jednak dowiedzieć, kto dokładnie będzie zarządzał naszymi pieniędzmi. 



Po dom do Ameryki
str. 24–25

Słaby, ale jary
str. 28–29
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Słaby, ale jary  28–29
KINGA STACHOWIAK-NOGACKA, ROBERT NOGACKI 
Tak dobrego PR, jaki w przypadku amerykańskiej waluty występował i często 
wciąż jeszcze występuje na zróżnicowanym rynku fi nansowym już pewnie 
żadnemu rozwiązaniu oszczędnościowemu nie uda się uzyskać. 

Graffi ti na salonach  32–33
RENATA PARTYKA 
Wciąż trwają spory o to, kim jest słynny uliczny ,,graffi ciarz” Banksy. Dla jednych 
to największy mistrz, dla drugich zwyczajny wandal. Jego obraz „Space Girl and 
Bird”, namalowany sprayem na blaszanej planszy, sprzedano na londyńskiej 
aukcji za prawie 200 tysięcy funtów. W ten oto sposób graffi ti trafi ło na salony.

Nisza w niszy  34–36
ANNA PIECHACZEK 
Rynek sztuki kojarzony jest w głównej mierze z transakcjami dotyczącymi prac 
malarskich, ewentualnie rzeźby. Grafi ka, w gronie potencjalnych nabywców, ale również 
wśród jednostek kreujących ofertę dostępną na rynku, wydaje się być traktowana 
marginalnie, stanowiąc jedynie pewnego rodzaju uzupełnienie dla podaży malarstwa.

Lokowanie jak loteria  37–39

Kto zarządza naszymi pieniędzmi?  40
RAFAŁ BANAŚ 
Pierwszy odcinek serii prezentującej osoby zarządzające funduszami. 

BANKI 
Karta w kolorze szalika  41–42
MIECZYSŁAW STARKOWSKI 
Nie wszyscy kibice słyszeli o karcie płatniczej z logo klubu. Tymczasem 
plastikowe pieniądze typu co-brand (czyli sygnowane wspólnie przez bank i inną 
organizację) trzymają się mocno.

Leasing czy kredyt? Oto jest pytanie  43–45
PRZEMYSŁAW PUCH 
Przed kupnem samochodu, nieruchomości czy wyposażeniem fi rmy w sprzęt 
komputerowy warto rozważyć, czy lepiej brać kredyt, czy też podpisać umowy 
z fi rmą leasingową.

ŻYJEMY BEZPIECZNIE
Emerytura z polisy?  46–47
DOROTA OSTROWSKA 
Żyjemy coraz dłużej i wydajemy coraz więcej. To może mieć niekorzystny 
wpływ na stan naszego portfela emerytalnego, który i tak tworzony z dwóch 
fi larów (ZUS i OFE) będzie mierny. Może zatem warto rozejrzeć się za polisą na 
życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. 

WYDAJEMY 
Skąd się wzięło hi-fi ?  48–49
LESZEK ADAMCZYK 
Nieskrępowany postęp cywilizacji, która sprzedaje wielkie nic, ale za to w coraz 
lepszym opakowaniu, zakłóca jednak grupa miłośników sprzętu grającego 
z prawdziwego zdarzenia znanego powszechnie pod skrótem hi-fi . 

Na topie  50–51 

Do czytania, oglądania i słuchania  52–53

PIENIĄDZE RZĄDZĄ ŚWIATEM
Certyfi kat prawdę powie  54–56
RAFAŁ BANAŚ 
Doradcy fi nansowi na trwałe wpisali się w polski rynek. W rozmowie z Mariolą 
Szymańską-Koszczyc, wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości kolejny 
raz poruszamy temat właściwego przygotowania do zawodu doradcy.


