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Szanowni Państwo, 
 
jest mi bardzo miło przekazać Państwu premierowe wydanie newslettera,
który  Prosper Capital Dom Maklerski S.A. będzie przygotowywał dla Państwa
regularnie, dostarczając najświeższe informacje oraz ciekawe analizy naszych
partnerów biznesowych. Newsletter zawiera unikatowe treści dostępne
wyłącznie dla Państwa, jako naszych Klientów. W naszym comiesięcznym
newsletterze będziemy dzielić się z Państwem ekspercką wiedzą,
umożliwiając lepsze zrozumienie bieżącej sytuacji rynkowej, a także
poszerzenie wiedzy z zakresu finansów. W pierwszej edycji newslettera,
oprócz materiałów przegotowanych przez naszych ekspertów, mają Państwo
okazję zapoznać się z artykułem przygotowanym specjalnie na tę okazję
przez naszego partnera MM Prime TFI S.A.  pod tytułem: „Ewolucja podejścia
do zadłużenia”.

Mam nadzieję, że zauważyli Państwo zwiększoną aktywność Prosper Capital
Dom Maklerski S.A. w mediach społecznościowych. Poprzez działania w
social media chcemy przekazywać Państwu informacje z różnych stron rynku
kapitałowego. Dodatkowo, poprzez systematycznie organizowane przez nas
webinary edukacyjne, chcemy dostarczać dużą dawkę wiedzy. Jeśli jeszcze
nie mieli Państwo okazji uczestnictwa w naszych webinarach edukacyjnych
lub odwiedzenia naszych profili społecznościowych, serdecznie do tego
zachęcam. 

W związku z sytuacją epidemiologiczną, umożliwiliśmy Klientom kontakt
zdalny z naszym Domem Maklerskim za pośrednictwem aplikacji MS Teams.
Serdecznie zapraszam do kontaktu z naszymi doradcami w bezpieczny
sposób, unikając tradycyjnej formuły spotkań. Jednocześnie zapewniam
Państwa, że nieustannie pracujemy nad kolejnymi rozwiązaniami
usprawniającymi proces obsługi, jak również rozszerzeniem oferty
produktowej, o czym będziemy informować Państwa na bieżąco.

Mam nadzieję, że wprowadzone przez nas zmiany ułatwią Państwu
poruszanie się w obszarze rynku finansowego oraz będą dla Państwa cennym
źródłem wiedzy. 

Z poważaniem 
Piotr Teleon 
p.o. Prezesa Zarządu Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

WSTĘP

Piotr Teleon
p.o. Prezesa Zarządu 
Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
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Tak, ale jeśli założymy, że w pewnym momencie resetujemy cały światowy system gospodarczy, czyścimy
bilanse i startujemy od zera. Czy taki scenariusz jest możliwy? Teoretycznie tak, praktycznie absolutnie nie i
nigdy się nie wydarzył, poza przypadkami ogłaszania bankructw przez poszczególne kraje i
przeprowadzania procesów restrukturyzacji zadłużenia. W skrócie można to porównać do działalności firm
– te bardziej zadłużone, o zbyt niskiej rentowności, zbyt wysokich kosztach, czasem niezbyt uczciwych
właścicielach - nie wytrzymują konkurencji i muszą sięgać po działania restrukturyzacyjne prowadzące
nierzadko do tzw. haircutu zadłużenia. Przykładowo na każdą pożyczoną złotówkę firma oddaje tylko 50 gr.
(50% poziom haircutu). Kosztem takiego rozwiązania jest ograniczenie zaufania inwestorów, trudności z
pozyskaniem finansowania, dużo większy koszt pozyskiwania tego finansowania, a w konsekwencji
spowolniony rozwój i utrata udziałów rynkowych.  

EWOLUCJA PODEJŚCIA 
DO ZADŁUŻENIA

Czy to zawsze musi być koniec działalności firmy?
Nie, ale zwykle wejście na dobre tory zajmuje
sporo czasu (lat). Szukając przykładów państw w
takiej sytuacji wystarczy cofnąć się kilka lat wstecz
i przypomnieć sobie sytuację Grecji. 

Ortodoksyjne podejście do zadłużenia coraz bardziej odchodzi do lamusa, chociaż
jeszcze często można spotkać głosy, że świat zmierza donikąd, zadłużamy się na
potęgę i ktoś przecież te długi będzie musiał spłacać! Czy to prawda?

Wykres 1. Znormalizowana podaż pieniądza M2 FED i EBC. Źródło: Bloomberg

Od czasu kryzysu zadłużenia w strefie euro minęło
6-7 lat, ale jeśli popatrzy się na wskaźniki
gospodarcze Grecji, to można stwierdzić, że za
Grekami stracona dekada. Niemniej, państwo
działa dalej i kto wie, czy kiedyś nie powróci na
ścieżkę szybkiego wzrostu gospodarczego.
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Grecy zadłużali się ponad miarę, ale był to proces
długotrwały i nieco bezsensowny, bowiem robili
to niezależnie od realnych potrzeb gospodarczych
oraz przy braku możliwości jakiejkolwiek kontroli
nad walutą (euro), przy koszcie zadłużenia długo
pozostającym na zbyt niskim poziomie,
zachęcającym właśnie do generowania długu. Jak
się to skończyło wszyscy wiemy. I wtedy też
aktywowali się mocno dłużni puryści, punktujący
wady życia ponad stan. W tej konkretnej sytuacji
mieli rację, jednak warto przyjrzeć się ewolucji
podejścia do tematu zadłużenia na przestrzeni
ostatnich lat, ze szczególnym uwzględnieniem
bieżącego roku, który chyba dobitnie pokazał
przewagę podejścia elastycznego nad
zasadniczym.

Najpierw proponuję spojrzeć na podaż pieniądza
w systemie gospodarczym dostarczaną przez dwa
największe banki centralne świata – EBC i Fed.
Generalnie trend jest oczywisty – ilość pieniądza w
obiegu zwiększa się, jednak są na wykresie
widoczne kluczowe momenty z okresu ostatnich
dwóch dekad. Pierwszą jest globalny kryzys
finansowy z lat 2008-2009. Wtedy Fed skokowo
zwiększył podaż pieniądza, aplikując szybko
program luzowania ilościowego, ratując system
bankowy. Podobnie prewencyjnie zadziałał dwa
lata później w odpowiedzi na kryzys zadłużenia w
strefie euro. W tym czasie krzywa podaży
pieniądza w strefie euro wyglądała na dużo
bardziej wypłaszczoną, co dobrze obrazuje to, co
powszechnie wiadomo – działania EBC są
podobne, ale dużo wolniejsze. Nie wchodząc już w
szczegóły, dlaczego tak jest – podobny wzorzec
mamy obecnie, gdy gospodarka realna potrzebuje
pieniądza jak kania dżdżu. 

Mechanizm w skrócie działa tak, że Fed skupuje
każde ilości papierów wartościowych,
dostarczając w ten sposób płynności systemowi
bankowemu, a ten z kolei ma wydolność do
kupowania obligacji skarbowych emitowanych na
potęgę przez amerykański rząd. W grze jest
przecież kolejny pakiet stymulacyjny o wartości
ok. 2 bln USD, a to już mają być pieniądze
dostarczone do konsumentów i przedsiębiorstw.

Zatem zadłużenie USA będzie rosło i to wciąż
może budzić strach, a dodatkowo przecież tak
duża ilość pieniądza powinna wygenerować
inflację. Prawdopodobnie jednak jej nie
wygeneruje, a co najwyżej nieodczuwalną dla
przeciętnego konsumenta inflację cen aktywów
inwestycyjnych. Fed prawdopodobnie poczeka
teraz na dostosowanie gospodarki i po prostu
zmniejszy tempo podaży pieniądza, ale nie
przypuszczam, aby ściągał nadmiarowy pieniądz z
rynku. Podobny mechanizm stosował przy
wcześniejszych kryzysach. 

Poniższy wykres ilustruje różne podejścia do
zadłużenia w Europie, ale generalnie można go
streścić jako podejście modelowe (niemieckie),
szukanie własnej drogi (polskie) oraz południową
„manianę” (strefa euro). Niemcy w kluczowych
momentach skokowo są w stanie zwiększać
poziom zadłużenia, szybko wychodząc na
gospodarczą prostą, a następnie czyszczą swój
bilans, robiąc miejsce na nowy dług. 

Gwarantuje to dużą swobodę w momentach
kryzysowych, ale do tego trzeba mieć
odpowiednio konkurencyjną gospodarkę
pozwalającą na wypracowywanie nadwyżek
budżetowych. Podejście polskie nazwałem
„szukaniem własnej drogi”, bowiem na papierze
wygląda to tak, że mamy dług do PKB niższy niż
Niemcy. Jednak skok w dół tego stosunku w 2014
r. to efekt transferu środków z OFE, natomiast
obecny skok jest niepełny, bo sporą część pomocy
dla gospodarki bierze na siebie PFR. 

"Fed prawdopodobnie poczeka
teraz na dostosowanie gospodarki i
po prostu zmniejszy tempo podaży
pieniądza, ale nie przypuszczam,
aby ściągał nadmiarowy pieniądz z
rynku.(...)"
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Aktualnie nie widzę innej drogi niż to, co robi świat, czyli zaciąganie taniego długu w bankach centralnych
po to, aby uratować konkurencyjność gospodarki. Nie bez przyczyny MFW, słowami swojego głównego
ekonomisty, też zachęca do zadłużania. W tych warunkach zasada niewidzialnej ręki rynku z dużym
prawdopodobieństwem skutkowałaby utratą płynności finansowej wielu dobrych przedsiębiorstw, a w
konsekwencji zwiększaniem bezrobocia, niższymi wpływami podatkowymi i wzrostem zadłużenia w
warunkach długotrwałej recesji gospodarczej. Podstawowym założeniem jest jednak to, że gospodarka
powróci na właściwe tory, co generalnie się uda, ale pewnie nie wszędzie. Może pojawić się druga Grecja
sprzed kilku lat, ale system sobie z tym poradzi.

Powodem tego jest nieco bezsensowny limit 60% długu publicznego do PKB wpisany do Konstytucji w
1997 r., kiedy to efektywność i wiarygodność polskiej gospodarki były na zupełnie innym poziomie. W
związku z tym Ministerstwo Finansów musi mocno lawirować, aby tego zapisu nie złamać. W ostatnich
latach jednak udawało się już realnie zmniejszać poziom zadłużenia, co jest plusem. Tymczasem cała
strefa euro pozostaje zadłużona nadmiernie i nie jest w stanie jako całość wykorzystywać okresów
prosperity do zmniejszania tego poziomu.

Wykres 2. Stosunek zadłużenia do PKB w Eurolandzie, Niemczech i Polsce. Źródło: Bloomberg

Łukasz Rozbicki 
Departament Zarządzania Aktywami

MM Prime Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

OPRACOWANIE
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SILNY POPYT NA MIESZKANIA W 3Q2020 R.

Próbując załagodzić skutki pandemii Rada Polityki
Pieniężnej trzykrotnie obniżyła stopy procentowe
do poziomu 0,1%. Nieruchomości, jako jedne z
bardziej lewarowanych aktywów, są oczywistymi
beneficjentami takiego stanu rzeczy. Efekty tego
są następujące, choć nie jest to katalog
zamknięty: obniżenie kosztów kredytu
powodujący zwiększenie opłacalności najmu,
odciążenie kredytobiorców w miesięcznej racie,
większa zdolność kredytowa klientów oraz
mniejsza atrakcyjność lokat. 

Wydaje się więc, że te czynniki dały podwaliny dla
doniesień prasowych czy opracowań rynkowych
wskazujących na wyraźne odbicie sprzedaży lokali
w 3Q 2020. W zależności od źródła, mówi się o
poprawie rzędu 40-60% Q/Q. Uzasadnieniem tego
na pewno jest skala spadków sprzedaży jaka
miała miejsce w 2Q i powrót „zastanawiających
się” do transakcyjnego stołu.  Nie można też
lekceważyć efektu zwiększonego popytu
wynikającego z zmniejszenia wartości depozytów
bankowych.

NIEPEWNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SKALĄ II FALI
KORONAWIRUSA 

Ryzyko pandemii jest bardzo ciężkie do
oszacowania, jednak warto nadmienić, że rynek
miał czas na dostosowanie się do zmian. Widać
znaczną poprawę w stosunku do maja i kwietnia
2020 r. jeśli chodzi o dane sektorowe. Druga fala
powinna być łagodniejsza dla deweloperów
(adaptacja uczestników rynkowych i klientów),
choć skala osób zarażonych i nowe rekordy są
niepokojące. Warto pamiętać, że jeśli chodzi o
nieruchomości, to najbardziej narażony jest
segment biurowy oraz hotelowy, który nie dotyczy
deweloperów mieszkaniowych tak mocno.
Ponadto spadek możliwych do uzyskania
czynszów najmu dla inwestycji „pod najem” jest
kompensowany niższymi kosztami finansowania.

Nie da się ukryć, że obecnie panująca pandemia rodzi wiele niebezpiecznych ryzyk dla
świata biznesu. Jednak podejmiemy się próby przejrzenia informacji publicznych,
które powinny odpowiedzieć na pytanie - jak wygląda rynek nieruchomości w czasach
pandemii. 

"Wydaje się więc, że skala
problemów rynku nieruchomości
mieszkaniowych jest znacząco
mniejsza niż innych sektorów w
polskiej gospodarce (...)"

RYNEK NIERUCHOMOŚCI
W CZASACH PANDEMII

Co prawda znaczna cześć spadków depozytów
bankowych skanalizowana została na rachunki
oszczędnościowe typu "a vista" jednak tutaj
presja inflacyjna będzie mogła wypychać gotówkę
na rynek pierwotny nieruchomości w przyszłości.

Wydaje się więc, że skala problemów rynku
nieruchomości mieszkaniowych jest znacząco
mniejsza niż innych sektorów w polskiej
gospodarce.
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Co do przyszłej stawki bezrobocia dużą rolę
odegra polityka rządu w sprawie wsparcia
obywateli. Dane o bezrobociu są jak na razie
stabilne.

CENY MIESZKAŃ NADAL ROSNĄ, NAJSZYBCIEJ
WE WROCŁAWIU

W 1Q2020 największy wzrost zanotowały
nieruchomości we Wrocławiu 6,35% (Q/Q). W
drugim kwartale Wrocław także nie oddał
prowadzenia (wzrost o 2% Q/Q) ale inne miasta
zbliżyły się dynamiką wzrostu cen nieruchomości
do tego miasta (wzrost w tych miastach wyniósł
1,72% w analogicznym okresie). Dynamika za
1H2020 jest wyższa dla Wrocławia niż siedmiu
największych miast w Polsce (Gdańsk, Gdynia,
Kraków, Łódź, Poznań, Wrocław, Warszawa). Ceny
we Wrocławiu urosły o prawie 8,5% w porównaniu
do średniej z siedmiu miast wynoszącej 6%.

Nie da się ukryć, że możliwy pełny lockdown może
przełożyć się na znacznie pogorszenie
koniunktury, szczególnie w sektorach
wymagającego kontaktu międzyludzkiego. Rynek
nieruchomości mieszkaniowych tych kontaktów
oczekuje znacznie mniej niż inne sektory, co działa
na jego korzyść.

MOŻLIWY WZROST BEZROBOCIA

Jak możemy zauważyć bezrobocie nie wzrosło
znacząco, w szczególności patrząc przez pryzmat
złowieszczych prognoz z I i IIQ 2020 r. Na pewno
część przedsiębiorców odkładało decyzję o
zwolnieniach i dlatego można liczyć jeszcze na
wzrost poziomu bezrobocia. Druga fala COVID na
pewno odciśnie swoje piętno i dotknie części
pracowników. Warto pamiętać, że obecne
poziomy bezrobocia są rekordowo niskie w
porównaniu do notowanych uprzednio poziomów
historycznych w Polsce. Część stabilizacji stopy
bezrobocia od czerwca 2020 r. można przypisać
programom państwowym (tarcze antykryzysowe).  

Wykres 1. Liczba rejestrowanych przypadków COVID 16 w Polsce. Skala
liniowa. Źródło: data.europa.eu

Wykres 2. Stopa bezrobocia raportowanego w Polsce w [%]. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Wykres 3. Wzrost cen mieszkań w miastach w Posce.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Mimo najszybszych wzrostów cen nieruchomości
we Wrocławiu w 1H2020r. ceny te są dużo niższe
niż w Warszawie.

Napływające dane za 3Q2020r. wskazują na
stabilizację cen dotyczących rynku pierwotnego.
Widoczne jest pogorszenie się wskaźników
dostępności mieszkaniowej liczonej jako
miesięczne wynagrodzenie do średniej ceny
mieszkania.
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Dodatkowo widoczne przedterminowe spłaty
długów przez deweloperów giełdowych pokazują,
że są oni do tego zdolni i sektor większych
deweloperów miewa się całkiem dobrze. Należy
jednak mieć na uwadze, że spływające dane mogą
ulec pogorszeniu gdyby niepewność na rynku
przedłużała się. Pamiętajmy jednak, że obecna
sytuacja na rynku mieszkaniowym jest
diametralnie inna od tej z jaką mieliśmy do
czynienia na przełomie lat 2007-2008.

Ówczesny boom na rynku mieszkaniowym i jego
finalne pęknięcie było zasługą przede wszystkim
szaleńczej akcji kredytowej banków.

Ważnym argumentem przemawiającym za
twierdzeniem, że trudno nazwać obecną sytuację
"bańką" jest to, że ceny mieszkań w Polsce są
wciąż realnie dużo niższe niż przed 12 laty -
uwzględniając inflację ceny są o ok. 20 proc.
niższe niż na przełomie lat 2007/2008.

Nie są to jednak zmiany wyłącznie tegoroczne.
Efekt ten widoczny jest od początku 2017 roku co
można przypisać w znacznej części wzrostom cen
mieszkań, a nie niestabilnością wynagrodzeń
(wynagrodzenia rosły w obserwowanym okresie).

Warto zauważyć, że ceny nieruchomości idą
mocno w górę, ale nie podążają tak szybko za
nimi stawki najmu co może rodzić niepokój. W III
kwartale 2020 możliwa będzie nawet ujemna
dynamika czynszów najmu co zwiększy
dywergencję. Wynika to głównie z opuszczenia
mieszkań najmowanych przez pracowników
biurowych jacy udali się na pracę zdalną w
lokalizacje pozamiejskie, a także prowadzenie
zajęć zdalnych dla studentów na polskich
uczelniach. Oba te efekty spowodowały migrację
z miast zmniejszający popyt na najem.

Reasumując rynek nieruchomości
mieszkaniowych oraz niektóre dane
makroekonomiczne wskazują na stosunkowo
dobry standing tego sektora.

OPRACOWANIE

Wawrzyniec Bąk
Manager Inwestycyjny

Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
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Pomimo to, jak skonstatował tuż po
rozstrzygnięciu wyścigu o Biały Dom
,,Handelsblatt”: ,,wyzwania  w USA są tak wielkie
(…), że można by argumentować, że zadanie
Bidena jest niemożliwe do wykonania. Ale
powinniśmy spojrzeć na to inaczej. Przestrzeń do
szybkich usprawnień jest tak duża, że radość i
optymizm z powodu zwycięstwa Joe Bidena są
uzasadnione. Każdy czas ma swoich bohaterów.
Joe Bidenowi przynajmniej częściowo mógłby
udać się heroiczny wyczyn”. 

Nie bez znaczenia jest również i to o czym
napisano na łamach  „Kölner Stadt-Anzeiger":
„nigdy wcześniej, w żadnym wypadku, często
słyszana ironia dotycząca wieku tego niezwykle
uczciwego i niezwykle poważanego przyszłego
prezydenta nie wydawała się tak żałosna jak teraz,
po tym weekendzie”.

REFERENDUM NARODU DWÓCH KULTUR

Znawcy Stanów Zjednoczonych podkreślają, że od
pierwszych niemal chwil amerykańskiej
niepodległości, życie społeczno–polityczne tego
kraju cechuje praktycznie niezmienna
dychotomia.  

W historycznej perspektywie ścierają się tam
bowiem przedstawiciele ,,ziemskiego wcielenia
protestanckiej utopii” ze zwolennikami postępu
zorientowanymi na próbę realizację idei
Oświecenia. Dychotomia ta, oparta ma być na
nienaruszalnym przekonaniu każdej ze stron, że to
ona właśnie jest wcieleniem wizji tyleż
intelektualnej, co objawionej w kwestii
amerykańskiej przyszłości. Przyszłości, dodajmy
której to ta druga strona miałaby bezwzględnie
zagrażać. Wyjaśnijmy również i to, że słowo
,,przyszłość” ma tu znaczenie fundamentalne. Dla
Amerykanów oznacza bowiem ,,odejście od
nędznej nader często teraźniejszości”, uważanej
przez wielu, jak pisał o tym przed laty sławny
włoski dziennikarz Luigi Barzini: ,,za zdradę
wzniosłych nadziei i zamiarów ojców założycieli”.
 
Zdaniem Guy`a Sormana, francuskiego pisarza i
eseisty, a zarazem wytrawnego obserwatora
Ameryki od lat 60. zeszłego stulecia, rzeczona
wojna dwóch amerykańskich kultur nigdy nie
wygasa. Natomiast, jeśli, jak proponuje – weźmie
się w nawias spolaryzowane etykiety, określające
formalną przynależność (tj. Demokraci versus
Republikanie), to pozwoli nam to stwierdzić, że
,,każde wybory w Stanach Zjednoczonych można
interpretować jako swoiste referendum
kulturowe”. 

Świat poznał właśnie 46. Prezydenta Stanów Zjednoczonych. Szefa kraju, w którego
narodowym pieniądzu dokonuje się ok. 45%  obrotów walutowych świata, i który z
wartością PKB na poziomie  21,4 biliona dolarów (2019 r.) sam wypracowuje prawie ¼
(tj. 24,4 %) światowego PKB. Zaś łączna rynkowa wartość amerykańskich spółek
notowanych na NYSE oraz NASDAQ stanowi przeszło 40 % giełdowej kapitalizacji globu.
Refleksja jest zatem prosta: wpływ gospodarki USA, jej waluty i parkietów na resztę
świata jest po prostu trudny do przecenienia.

POWYBORCZA AMERYKA
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NADZIEJA, GNIEW I SZANSE ,,PASA RDZY”

Przypominanie, że zwycięstwo wyborcze w USA
zależy od tego, który z kandydatów zdoła osiągnąć
przewagę w ,,wahających” czy jak kto woli
,,swingujących” stanach, ociera się o truizm. Tak
czy inaczej spoglądając na Stany Zjednoczone
przez pryzmat uzyskania strategicznej przewagi w
batalii  o prezydenturę, trudno abstrahować od
faktu, że przez sporą część obszarów o kluczowy
znaczeniu dla najważniejszego w amerykańskiej
polityce rozstrzygnięcia - przechodzi tzw. ,,Pas
Rdzy” (ang. Rust Belt). Do lat  80. zeszłego stulecia
nosił on jeszcze chlubną nazwę ,,Pasa Żelaza”
(ang. Steel Belt). Najstarszego i największego
regionu przemysłowego USA. Obszarowo rozciąga
się on od północy wzdłuż Wielkich Jezior do
Chicago, a następnie ciągnie się w stronę Detroit i
dalej poprzez Cleavend, Cincinnati  i Pittsburgh aż
do Wschodniego Wybrzeża, tj. do zespołu
metropolitalnego Boston - Waszyngton - Nowy
Jork. Obszar ten obejmuje zatem części takich
stanów jak: Michigan, Illinois, Indiana, Ohio,
Pensylwania Nowy Jork i New Jersey. Nie licząc
tych dwóch ostatnich, pierwsza z pięciu
wymienionych oferują łącznie 85 głosów
elektorskich. Innymi słowy industrialnych i
poindustrialnych problemów tej części Ameryki
nie sposób bagatelizować. Tym bardziej, że
wspomniana konwersja w nazwie (tj. z ,,żelaza” na
,,rdzę”) symbolizuje rozkład, czyli kilkudekadową
deindustrializację USA. 

Ogólnoświatowe zainteresowanie ,,Pasem Rdzy”
ma miejsce praktycznie raz na cztery lata, czyli  w
okresie wyborów prezydenckich. Kiedy w miejsce
dawno już zneutralizowanego konfliktu
przemysłowego daje o sobie znać efekt
wycofanego gniewu – wyrażanego w bardziej lub
mniej nieprzewidywalny sposób na karcie do
głosowania.  Na co dzień, ,,Pas Rdzy” znacznie
bardziej niż ekonomistów - interesuje socjologów,
badaczy miejskimi studiów kulturowych,
psychologów społecznych, a także geografów. 

W którym potykają się ze sobą ,,ortodoksi
wszelkiej maści” z ,,adeptami Oświecenia”.
Jednocześnie nie waha się przyznać, że zarówno
jedni, jedni jak i drudzy wykazali się
bezprecedensową w dziejach świata
zuchwałością, gdyż: ,,mieli odwagą wynaleźć
naród, którego fundamentem jest kontrakt
społeczny”. 
 
Prawdą jest też i to, że dla wielu innych narodów,
w tym również tych z Europy, ów ,,eksperyment”
od przeszło 200 lat stanowi powód do mniej lub
bardziej uzasadnionych niepokojów. Jeden z nich,
a być może nawet najistotniejszy, bierze się z
powszechnego amerykańskiego braku
poszanowania dla doświadczeń innych narodów i
dla przeszłości w ogóle. 

Ma to zresztą swoje namacalne, dosłownie
odzwierciedlenie. To przecież na jednodolarowym
banknocie umieszczono łacińską sentencję Novus
ordo seclorum, znaczącą mniej więcej tyle, co
,,świat zaczyna się od nas”. 

W takiej sytuacji oczywistym się staje, że przy całej
nieskrywanej - autentycznej sympatii dla Joe
Bidena, nie brakuje na Starym Kontynencie
trzeźwego osądu sytuacji. Komentatorzy, np. ,,Die
Welt” wyraźnie nas przestrzegają – mówiąc
wprost, że: ,,Europa nie powinna się łudzić, że
teraz może spocząć na laurach”. Tym bardziej, że
nowy Prezydent USA: ,,nie będzie się poruszać na
międzynarodowym parkiecie jak słoń w składzie
porcelany. Nie upatruje w UE wroga, lecz ,,nikt nie
powinien jednak mylić stylu Bidena z brakiem
przekonań. Biden może nawet twardo i z większą
skutecznością niż Trump reprezentować interesy
USA”.  Nic zatem też dziwnego, że już w
pierwszym roboczym dniu po wyborze nowego
Gospodarza Białego Domu, Komisja Europejska
ogłosiła, że wykorzystując zgodę  Światowej
Organizacji Handlu (WTO) nałoży karne cła na
import amerykańskich produktów z powodu
nielegalnych dotacji dla Boeinga.

11



Tych ostatnich przede wszystkim dlatego, że od początku tego stulecia liczba mieszkańców Detroit,
Cleveland czy Pittsburgha spadła, odpowiednio o ok. 30 %, 20 % i 10 %. Dla dawnych przysłowiowych
,,warsztatów Ameryki” ostatnie kilka dekad było szczególnie trudne. Nowa – już nie analogowa, lecz
,,cyfrowa” industrializacja znajduje się na przeciwległym -  Zachodnim Wybrzeżu, w oraz wokół
kalifornijskiej Doliny Krzemowej.

Tabela 1. Spadek liczby mieszkańców w okresie 2000 – 2018 w wybranych miastach ,,Pasa Rdzy”. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie U.S. Census Bureau. 

W trakcie poprzednich wyborów zdecydowana
większość głosów leżących na szlaku ,,Pasa Rdzy”
została zebrana, a właściwie odebrana
Demokratom przez Donalda Trumpa. Kilka lat
wcześniej w kontekście zjawiska dla którego
ukuto termin reshores, tzn. powrót do brzegów,
zamieszkująca tę część USA ludność, żywiła
jeszcze nadzieję, że zapowiadana ,,repatriacja”
amerykańskich fabryk z Azji (np. produkcji
mikserów Whirpoola z Chin do Ohio) kierowana
będzie właśnie do tego regionu Ameryki.
Katalizatorem dla tych działań miały być rosnące
koszty pracy w Państwie Środka, a także
atrakcyjny, system zachęt fiskalnych  (federalnych
i stanowych). Niniejsze czynności gospodarcze
miały miejsce, ale ich skala okazała się dużo
mniejsza od rozbudzonych uprzednio nadziei, a i z
lokalizacją bywało różnie. Preferowano m.in. też
takie kierunki jak, np. Południowa Karolina (Otis)
czy Kentycky (Gerenal Electric).

Spektakularnym sukcesem D. Trumpa, choć
zlokalizowanym już poza ,,Pasem Rdzy”, bo w
Wisconsin,  miało być uruchomienie fabryki
telewizorów tajwańskiej firmy Foxconn
Techlology. 

Niedawno władze tego stanu musiały jednak
cofnąć Tajwańczykom ulgi podatkowe, gdyż
okazało się, że budują tam nie fabrykę, lecz
centrum logistyczne.  Fakt ten, trudno uważać za
przesądzający o przegranej D. Trampa  w
Wisconsin (10 głosów elektrorskich) podczas
tegorocznych wyborów, niemniej dla J. Bidena
odbudowa niemal całego jak to ujął ,,niebieskiego
muru”, jest nie tyle powodem do dumy, co przede
wszystkim zobowiązaniem. Zobowiązaniem,
oddajmy to mu - dobitnie wpisującym się w
program wyborczy kandydata Demokratów.

Kluczowe, dedykowane także ,,Pasowi Rdzy”
kierunki rozwiązań znajdujemy w konkretnych
punktach tego programu (vide:
www.joebiden.com). W szczególności w tych
miejscach, gdzie mowa jest nie tylko o
inwestycjach typu brownfield (tj. rewitalizacja i
nowe funkcje obiektów oraz terenów
infrastruktury poprzemysłowej), ale również tych
wskazujących na realne możliwości
wykorzystywanie mocy przemysłu przetwórczego
oraz ciężkiego. 
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wymaga trafnego prognozowania, 
wyraża swą zasadność w realizacji konkretnie
sformułowanych celów, 
dąży do jak najdalej idącej koordynacji
różnych wewnętrznych polityk
ekonomicznych - zmierzających do
osiągnięcia wyznaczonych celów. 

Kanony dla tego rodzaju działania już dawno temu
sformułował holenderski noblista (1969 r.) Jan
Tinbergen, według którego planowanie
gospodarcze: 

 
Komplementarnymi wydają się tu też
spostrzeżenia innego noblisty (1977 r.), a
mianowicie Brytyjczyka Jamesa E. Meade`a, który
w swym podejściu do indykatywnego planowania,
a znajdującego zastosowanie w gospodarce
rynkowej, tak w odniesieniu do czynników
administracyjno–rządowych, jak i podmiotów
prywatnych, akcentował dwoistość ,,ruchu” na
ścieżce do celów. Przyjmującą zatem taktykę
,,sukcesywnego przybliżania” (tj. etapami) oraz
taktykę ,,iteracji” (tzn. opartej na konsekwentnej
ciągłości).    
 
Zdając sobie sprawę, że dla wielu ortodoksów
leseferyzmu, takie założenia mogą pobrzmiewać
wręcz obrazoburczo, lecz prawdą jest, że co jak co,
ale neoliberalna strategia ,,Zardzewiałego Pasa” z
korozji nie wyciągnie. Wręcz przeciwnie pogrąży
go w rozkładzie do reszty.

IMPERATYW INSTYTUCJONALNEJ PRZEBUDOWY
RYNKU PRACY

Jeśli spojrzymy na gospodarkę narodową tak, jak
zaleca to, np. prof. Olivier Blanchard, były Główny
Ekonomista i Dyrektor Departamentu Badań
Międzynarodowego Funduszu Walutowego, czyli
przez pryzmat trzech podstawowych filarów
rynkowych, tj.: rynku dóbr i usług, rynku
finansowego i rynku pracy, to w przypadku
największej gospodarki świata - zauważymy
wyraźną systemową asymetrię.

budową taboru i infrastruktury kolejowej
(,,Druga rewolucja kolejowa”),
budową mostów, elementów infrastruktury
portowej (morskiej śródlądowej), 
produkcją materiałów budowlanych (np. stali
i cementu), 
sektorem budownictwa mieszkaniowego, 
sektorem motoryzacyjnym.

Dotyczy to przede wszystkim wspierania
przedsięwzięć związanych z:

Szanse na skuteczną realizację ww.
przedsięwzięć, prowadzących do zauważalnego
,,odrdzewiania” historycznej kolebki
amerykańskiego przemysłu, zdają się wydatnie
wzrastać także ze względu na zmieniający się
wokół paradygmat w polityce gospodarczej
najbardziej rozwiniętych państw świata. 

Katalizatorem dla tych nowych coraz wyraźniej
zarysowujących się tendencji - stała się pandemia 
COVID-19. Rosną więc powszechne oczekiwana,
co do uwypuklania się impulsów
deglobalizacyjnych w gospodarce światowej (nie
utożsamianych zasadniczo z protekcjonizmem)
wraz z przeorientowywaniem inwestycji i
produkcji przemysłowej na wymiar krajowy i
regionalny. Z towarzyszącym temu też akcentem
na konieczność powrotu do silniejszego państwa
opiekuńczego, m.in. z powszechnym
ubezpieczeniem społecznym czy nawet
dochodem podstawowym. W rezultacie taki
sposób myślenia przestał być już wyłącznie
przedmiotem akademickich rozważań, lecz staje
się też coraz ważniejszą przesłankę w
zaawansowanych pracach predykcyjnych, które
mają miejsce w renomowanych instytucjach
gospodarczych i finansowych.

Odnosząc te spostrzeżenia do hayekowskiego -
neoliberalnego credo: ,,konkurencji jak najwięcej,
planowania – tyle ile trzeba”. Można oczekiwać,
że tego ,,trzeba” - przynajmniej w tej dekadzie
będzie musiało być rzeczywiście sporo. 
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Warto przy tym zauważyć, że deregulacja
gospodarki USA  (i jej następstwa dla rynku pracy)
miała też charakter ,,międzypartyjny”, gdyż
kontynuowano ją także podczas 8-letnich rządów
Demokraty – Billa Clintona.

Doświadczane teraz, tragiczne ,,przewodnictwo”
USA pod względem największej na świecie liczby
zachorowań na COVID – 19 (10,2 mln) i
spowodowanych tą choroba zgonów (ok. 250 tys.),
ukazuje jak dużym błędem ustępującego wkrótce
prezydenta i jego zaplecza polityczne, były wysiłki
na rzecz zdemontowania systemu powszechnej
opieki zdrowotnej tzw. Obamacare. Regulacji
wprowadzonych na mocy Ustawy o ochronie
pacjentów i przystępnej cenowo opiece
medycznej, 23 marca 2010 r.). Ustawy dodajmy
bezprecedensowo też cywilizującej amerykańskie
stosunki pracy. Nie tylko powrót do tego typu
rozwiązań, ale znacznie dalej idące już
rozwiązania instytucjonalne w tym zakresie,
upodabniające w ten sposób gospodarkę Stanów
Zjednoczonych do innych wysokorozwiniętych
gospodarek, zwłaszcza tych z Unii Europejskiej,
stanowi jeden z najsilniej akcentowanych celów
prezydentury J. Bidena. Takich zatem, w których
literalnie odnosi się do kwestii: nieskrępowanej
niczym ,,możliwości przystąpienia do związków
zawodowych”, z jednoczesnym ,,egzekwowaniem
sankcji, w tym i osobistą odpowiedzialnością
kierownictw przedsiębiorstw  w przypadku
przeszkadzania w organizowaniu się
pracowników”. 

W świetle historii społecznych stosunków pracy w
USA takie zapisy nie powinny szokować, gdyż
Stany Zjednoczone posiadają długą, niechlubna
tradycję tzw. ,,umów szubrawczych”. To znaczy
wymuszanych na pracownikach zobowiązań, że
nie przystąpią do związku zawodowego.

O tym, jak wiele jest na tym polu do zrobienia i jak
bardzo gospodarka USA odstaje pod tym
względem się od swych zachodnioeuropejskich
odpowiedników, świadczą np. dane z
zamieszczonego poniżej zestawienia (Tab. 2).

Wyraża się ona w tym, że o ile pod względem
rozwoju na tych dwóch pierwszych wymienionych
rynkach Stany Zjednoczone zdecydowanie górują
nad resztą świata, to w przypadku tego
ostatniego, jeśli chodzi o standardy pracy - w
porównaniu z Europą Zachodnią (i nie tylko),
pozostają outsiderem.  Gdyby przypomnieć, że
dopiero w ramach New Deal, w 1935 r. ustawą
Wagnera w pełni zalegalizowano związki
zawodowe, a 1938 r. ustanowiono 40 godzinny
tydzień pracy, ustawową płacę minimalną oraz
zakaz pracy dzieci do 16 lat. To przyczyny
obecnego stanu rzeczy - w dużym stopniu
interpretowałyby się uwarunkowaniami
historycznymi, ale tak do końca jednak nie jest.

Przywołany roosveltowski ,,Nowy Ład” - miał po II
wojnie światowej okresy swojej wyraźnej
kontynuacji. Przede wszystkim za czasów
prezydentury John F. Kennedy`ego i Lyndona
Johnsona, kiedy znacznie rozbudowano państwo
opiekuńcze, i to do tego stopnia, że zaczęto je
nazywać państwem dobrobytu. Tadeusz Kowalik
(1926 – 2012), jeden z najwybitniejszych polskich
ekonomistów XX wieku i początku XXI wieku,
współpracownik prof. Michała Kaleckiego oraz
m.in. wykładowca amerykańskich uniwersytetów,
dowodził w swych publikacjach, że: ,,tendencja do
rozszerzanie uprawnień obywateli wobec
państwa opiekuńczego trwała w USA, acz w
mniejszej skali też za czasów obu prezydentów
republikańskich Richarda Nixona i Geralda Forda.
W okresie Jimmy`ego Cartera raczej
porządkowano ustawodawstwo z zakresu
opiekuńczości, niż je rozszerzano. Już jednak w
drugiej połowie lat 70. rozpoczęła się wyraźna
ofensywa wymierzona przeciwko państwu
opiekuńczemu. Pojawia się silny nurt neo -
konserwatyzmu kierujący oskarżenia przeciwko
państwu opiekuńczemu jako sprawcy zwolnienia
dynamiki gospodarczej”. W sumie okres
demontażu państwa opiekuńczego rozpoczęty
przez Ronalda Reagana trwał przez prawie trzy
dekady, tzn. do końca kadencji George W. Busha,
której kres zbiegł się akurat z upadkiem Lehman
Brothers. 
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Newralgiczność wyartykułowanych aspektów dla
wspomnianej spójności społecznej oraz  istotności
tej problematyki z makroekonomicznego punktu
widzenia makroekonomicznej (stabilizacja strony
popytowej dla konsumpcji) została ,,twardo”
zapisana w programie 46. Prezydenta Stanów
Zjednoczonych. Tam, gdzie mowa jest o
bezwzględnej swobodzie w zakresie ,,prowadzenia
negocjacji zbiorowych  z pracodawcami i
traktowana tych kwestii jest efektywne narzędzie:
,,do odbudowy klasy średniej oraz bardziej
zrównoważonej przyszłości”.

Ważnym przy ich odczycie spostrzeżeniem jest to,
że współcześnie nie tyle istotny jest sam poziom
uzwiązkowienia, co przede wszystkim skala
zasięgu tzw. stopy objęcia. Rozumianej jako ilość
(odsetek) pracowników nie należących do
związków zawodowych, lecz będących
beneficjantami wynegocjowanych na drodze
przetargu zbiorowego - zbiorowych układów
pracy. Przyjmuje się, że w tak konstruowanych
umowach warunki zatrudnienia i wynagradzania
są dla pracowników bardziej korzystne niż te
wynikające z ogólnie obowiązujących rozwiązań
kodeksowych.

Tabela 2. Zakres uzwiązkowienia oraz objęci pracowników układami zbiorowymi pracy (2018 r.*).
Źródło: OECD.
*dane z niektórych krajów są nieco wcześniejsze, ale zarazem są ostatni, jakimi dysponuje OECD.

15



David Ost, amerykański badacz rynków pracy i
transformacji społeczno – gospodarczych w
różnych częściach świata (autor m.in. ,,Klęska
Solidarności”), podkreśla jak wiele dla nowej
świadomości pracowniczej i w ogóle społecznej w
USA uczynił ruch senatora Berniego Sandersa,
oraz z jak szerokim poparciem - zwłaszcza wśród
młodych ludzi - spotkały się jego postulaty
dotyczące np. powszechnej opieki zdrowotnej,
dłuższych płatnych urlopów, czy abolicji długów
studenckich. Jednocześnie D. Ost przestrzega, że
jeśli J. Biden i jego administracja: ,,nie postarają
się rozwiązać problemów, które przyczyniły się do
uprzedniej wygranej Trumpa: upadku przemysłu,
zadłużenia gospodarstw domowych, wielkich
nierówności i porzucenia prowincji, to ściągną
sobie na głowę Trumpa bis”. 

Przy czym, wielce prawdopodobnym jest dodaje,
że: ,,następca czy naśladowca Trumpa może być
jeszcze groźniejszy – bo Trump był przy wszystkich
swoich niebezpiecznych cechach jednak
zwyczajnie nieudolny. Ale polityk o podobnych
ambicjach może już być utalentowanym
graczem”. 
    
Nie brakuje głosów, że nowo wybrany prezydent
USA stanie w sprawach polityki wewnętrznej
przed równie wielkim wyzwaniami, jak Abraham
Lincoln albo Franklin D. Roosvelt. ,,Od czasów
wojny secesyjnej chyba nie było gry o taka
stawkę” konkluduje Michele Flournoy, była m.in.
podsekretarz w Departamencie Obrony za Baracka
Obamy, obecnie wykładowca Harvard Belfer
Center for Science and International Affair.

Układy zbiorowe pracy oraz m.in. ustawowa płaca
minimalna dla pracowników firm otrzymujących
zamówienia publiczne (w wysokości, co najmniej
15 USD/ha) wraz ze sprawiedliwszym społecznie
systemem podatkowym (vide Tab. 4) mają
przyczynić się do zmniejszenia rozwierających się
coraz bardziej od połowu lat 70. XX wieku nożyc-
dynamiki wydajności i płac. W latach 1979 –2018
godzinowa produktywność wzrosła w
gospodarcze Stanów Zjednoczonych o 69,6%, a
stawki wynagrodzeń o 11,6 %. Oznacza to, że tzw.
zwykli Amerykanie pracują wydajniej niż
kiedykolwiek, a ich wynagrodzenia uległy niemal
40-letniej stagnacji. Niniejsze nierówności
płacowe są cechą charakterystyczną
amerykańskiej gospodarki, i jak wiemy - nie tylko
jej.

Oddajmy jednak Ameryce i to, że
konstruktywnych wzorców nie tylko musza
szukać w Europie, lecz również u siebie. Takim
instytucjonalnym ,,azymutem” dla preferowanej
przez przyszłą administrację waszyngtońską
polityki rynku pracy mogą być także zakresy
uzwiązkowienia, a zwłaszcza stopy objęcia
układami zbiorowymi, jakie występują w sektorze
publicznym gospodarki USA

Tabela 3. Zakres uzwiązkowienia pracowników w USA (w 2019 r.).
Źródło: Economic Policy Institute. 

Wykres 1. Dynamika wzrostu godzinowych stawek płac* oraz wydajności pracy**w
gospodarce Stanów Zjednoczonych USA w latach 1948 – 2018. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Economic Policy Institute.*dane o
wynagrodzeniach (wraz ze świadczeniami z tytułu pracy) obejmują tylko
pracowników produkcyjnych niebędących kadrą nadzorującą w sektorze prywatnym;
**produktywność  (netto) dla całej gospodarki, tzn. wzrost produkcji dóbr i usług
pomniejszony o amortyzację w przepracowanej godzinie.

Tabela 4. Wybrane deklarowane przez J. Bidena zmiany w wysokościach i
zasadach opodatkowania. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przekazów z mediów
biznesowych USA,  RFN i Polski. 
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Wymienieni eksperci z oczywistych przyczyn mogą
mieć wkrótce zasadniczy wpływ na kształt oraz
realizację przyjętej przez Biały Dom polityki
ekonomicznej. Tym niemniej, nie obędzie się też
zapewne bez głośnych ,,transferów” z Wall Street.
Wśród takich potencjalnych gwiazd o których
mówi, że mogłyby zasilić najwyższe urzędu w
nowej administracji waszyngtońskiej, wymienia
się m.in. Jamesa L. Dimona (ur. 1956 r.), czyli szefa
banku JP Morgan & Co.

PRZYNAJMNIEJ DO 5 STYCZNIA 2021 R. RYNEK
MOŻE BYĆ BARDZO NIEPRZEWIDYWALNY  
 
Amerykanie kochają zwycięzców. Działa to mniej
więcej też w ten sposób, że jeśli już wskazany im
zostanie ów bohater z ,,białym pióropuszem”, to
generalnie uwadze na przegranym – odpuszczają.
Spostrzeżenie to, niewątpliwie może wydawać się
dość trywialne, lecz mechanizm ten zasadniczo
tak właśnie działa. Warto zapewne mieć to na
względzie nie tylko pierwsze po podsumowaniu
oddanych głosów - sesje giełdowe, ale także
oceniając nastawienie uczestników rynków
finansowych w USA w kontekście ich reakcji na
ewentualne ,,kontrreakcje” ze strony D. Trumpa i
jego stronników. 
 
Znacznie bardziej istotnym w tym wszystkim może
wydawać się jednak to, że ostateczna walka o
pełnię władzy wykonawczej i ustawodawczej na
okres dwóch najbliższych lat, tj. do czasu
częściowych wyborów do Izby Reprezentantów,
rozstrzygnie się nie wcześniej niż dopiero po 5
stycznia 2021 r. Dojdzie wtedy do ,,dogrywki” z
wyborów do Senatu w stanie Georgia. Jeśli
Demokraci zdobędą oba mandaty, to osiągną
wówczas strategiczną przewagę w postaci
Prezydenta i Kongres. 
 
Na ten moment Republikanie ciągle jednak
zachowują przewagę w Senacie i nie tracą szans,
aby ją utrzymać. Taki scenariusz rynki finansowe
za Atlantykiem zdają się przyjmować jako bazowy. 

Jared Bernstein (ur. 1955 r.) były wykładowca
Columbia University oraz New York
University. W latach 2009 – 2011 doradca
ekonomiczny Wiceprezydenta USA – J.
Bidena. Specjalizuje się w problematyce
rynku pracy, funkcjonowaniu klasy średniej,
nierównościach dochodowych, biedzie i
polityce socjalnej. Zdecydowany przeciwnik
umów o wolnym handlu. W swych ostatnich
publikacjach podważa zasadność:

operowania pojęciem naturalnej stopy
bezrobocia,
poglądu o tym - jakoby globalizacja miała
wszystkim przynosi korzyści, 
poglądu, wg którego głęboki deficyt
budżetowy ogranicza inwestycje, 
wyższa płaca minimalna szkodzi
pracownikom najemnym.

Heather Marie Bouse (ur. 1970 r.), gdyby H.
Clinton wygrała wybory prezydencie, to
właśnie ta ekonomistka miały być jej
głównym doradcą w sprawach
gospodarczych. Pracownik różnych thik –
tanków, specjalizuje się w rynku pracy,
polityce społecznej, zatrudnieniu kobiet oraz
szeroko rozumianą ekonomii rodziny.
Benjamin H. Harris (ur. 1977 r.) od 2014 r.
główny doradca ekonomiczny J. Bidena, były
wykładowca Maryland School of Public Policy,
specjalizuje się w gospodarce budżetowej
oraz ubezpieczeniach społecznych.
Felicia Wong, Dyrektor Generalny Roosvelt
Institute,
Jeffry Zients (ur. 1966 r.) związany z biznesem
konsultant i praktyk gospodarczy, za kadencji
Baracka Obamy Dyrektor Biura Zarządzania i
Budżetu. Jeszcze wcześniej partner
zarządzający w prywatnej firmie, która sam
współzałożył. 

Analitycy oceniający funkcjonowanie sztabu
wyborczego J. Bidena i jego intelektualnego
ekonomicznego zaplecza - wskazują, że wśród
jego najbliższych doradców społeczno -
gospodarczych, takich, którzy mieli mieć
najwięcej do powiedzenia w kwestiach
programowych są to: 

17



Tym bardziej, że jedna z konwencjonalnych
mądrości Wall Street głosi, iż najkorzystniejszym
dla rynku akcji jest właśnie układ sił, w którym
urząd prezydencki  znajduje się w rękach jednej
partii, a kontrola nad senatem - drugiej. Rzecz w
tym, że to, co dobre jest dla Wall Street, nie
koniecznie musi być korzystne  dla sfery realnej
gospodarki. Do czasu ostatecznych rozstrzygnięć
w sprawie mandatów senatorskich ze stanu
Georgia, nie sposób również ocenić ani szans, a
ani zakresu w jakim administracja J. Bidena może
przeprowadzić zapowiadaną przez niego
transformacji energetyczną. O ile powrót USA do
Porozumienia Paryskiego możemy z dużym
prawdopodobieństwem przyjąć jako coś już
chyba przesądzonego. To republikański Senat
mógłby osłabiać perspektywy legislacyjne w
zakresie inicjatyw związanych z tzw. Nowym
Zielonym Ładem. Zwłaszcza, że w tej kwestii
pojawiają się określone alternatywy o wymiarze
dużo większym niż ,,tylko” gospodarka.

W wyniku tzw. cichej rewolucji łupkowej Stany
Zjednoczone stały się na przełomie dekad
największym na świecie producentem ropy
naftowej, o możliwościach przekraczających
dzienną wielkość wydobycia na poziomie aż 13
mln baryłek. Jeśli zatem przejście na ,,zieloną
transformację” miałaby polegać na jednoczesnej
utracie paliwowej – geostrategicznej renty, to
dość wątpliwym jest, aby taka inicjatywa uzyskała
aprobatę w Kongresie. I to nie tylko ze strony
Republikanów. Z tego oraz z innych względów do
zamieszczonych poniżej  preferencji sektorowo
branżowych obu niedawnych jeszcze
kandydatów, podchodzić należy dość
sceptycznie, a zwłaszcza absolutnie stroniąc od
postrzegania tego w kategoriach zero –
jedynkowych. Niemniej warto o tym pamiętać,
chociażby po to, aby w przyszłości poddać ocenie
przyszłości. Stwierdzając w ten sposób na ile tego
rodzaju informacje w późniejszych okresach
okazują się rzeczywiście przydatnymi oraz
ewentualnie, co i w jakim stopniu najbardziej to
wszystko weryfikuje.

Tabela 4. Potencjalni beneficjanci sektorowo - branżowi obu kandydatów. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przekazów z mediów biznesowych w USA i RFN.

OPRACOWANIE

Wojciech Szymon Kowalski
Główny Analityk

Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
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NOTA PRAWNA

Niniejsza publikacja została opracowana oraz stanowi w całości własność intelektualną Prosper
Capital Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Waryńskiego 3a, 00-645 Warszawa,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000065126, REGON: 016637802, NIP 5252199110, kapitał zakładowy
6.306.691,00 zł, opłacony w całości (dalej jako „Prosper Capital DM”). 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny oraz nie jest elementem
świadczenia usług doradczych, w szczególności doradztwa inwestycyjnego, finansowego, prawnego
lub podatkowego, nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej dot. instrumentów finansowych lub
emitentów i nie powinien stanowić bezpośredniej podstawy do podejmowania decyzji
inwestycyjnych.

Przedstawiona publikacja nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora.
Odbiorcy niniejszej publikacji, przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinni
zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego. Żadna z informacji przedstawionych w
niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej. 

Jakiekolwiek dane finansowe, historyczne porównania i przewidywania przedstawione w niniejszej
publikacji nie są i nie mogą być poczytywane jako gwarancja ich osiągnięcia lub spełnienia w
przyszłości. Informacje zostały opracowane przez autorów zgodnie z ich najlepszą wiedzą i
doświadczeniem, z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w
oparciu o ogólnodostępne informacje uznawalne jako wiarygodne, które mogą ulegać
dezaktualizacji wraz z upływem czasu. Prosper Capital Dom Maklerski S.A. oraz pozostali autorzy
materiału nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejsza
publikacja wyraża wiedzę autorów zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia.
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O NAS
Jesteśmy Domem Maklerskim, który umożliwia pozyskiwanie oraz pomnażanie kapitału w
mądry sposób. Na bazie wieloletniego doświadczenia naszego zespołu oraz aktualnej
wiedzy rynkowej, proponujemy naszym Klientom najbardziej optymalne rozwiązania na
rynku kapitałowym. Prowadzimy emisję i dystrybucję starannie przygotowanych papierów
wartościowych, takich jak: akcje, obligacje oraz certyfikaty Funduszy Inwestycyjnych
Zamkniętych. Ponadto realizujemy transakcje na rynku niepublicznym oraz zarządzamy
strukturą agentów (AFI), którzy oferują swoim klientom usługi Domu Maklerskiego.
Jesteśmy również autoryzowanym doradcą na rynku NewConnect i Catalyst oraz firmą
partnerską GPW dla MSP.

PROWADZIMY 
W POZYSKIWANIU KAPITAŁU

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

22 201 11 30

biuro@pcdm.pl

www.pcdm.pl

REGON: 016637802
NIP: 5252199110
KRS: 0000065126

Polna Corner, VIII p.
ul. Waryńskiego 3A

00-645 Warszawa

https://www.facebook.com/DMprospercapital
https://www.linkedin.com/company/12584024/
https://www.youtube.com/channel/UC7A0V4-xrIFRqJrIqqTDwkw

