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Rynki kapita∏owe : wi´cej optymizmu
– idzie NOWE, ZARZÑDè ZMIANÑ!!
Niniejszym „og∏aszam koniec bessy” na rynkach kapita∏owych. 19 miesi´cy ciàg∏ych
spadków, to bardzo d∏ugo i...
starczy ju˝. Indeksy najwa˝niejszych rynków wzros∏y od minimów 25.10 (28.11) 2008 do
dziÊ (09.02.2009) odpowiednio
o: Nasdaq + 13,85%, Nikei
+ 12,76, Hangseng + 23,96%, DAX + 12,53%, Bovespa + 45,26% i nasz WIG 20 – 2,44%.
OczywiÊcie mo˝liwe sà, a nawet prawie pewne
tàpni´cia wtórne (wycofywanie aktywów przez bankrutów), ale ogólny kierunek w 2009 roku b´dzie ju˝
do góry (por. rok 2002). Âwiat rozpoczà∏ wdra˝anie
wielkich programów naprawczych, (oszcz´dnoÊciowych). W naprawie Êwiata biorà udzia∏ wszyscy wielcy: obwiniana o wszelkie z∏o USA i najwi´kszy jej
wierzyciel Chiny. Jednoczàca si´ (powoli) Europa
i zasobne w bie˝àce p∏ynne aktywa – kraje Zatoki Perskiej. Deklarujà swój udzia∏ bogaci: Japonia, Szwajcaria, Australia.... i szybko goniàcy bogatych: Rosja,
Brazylia... Polska te˝ og∏osi∏a swój wielki program
O S Z C Z ¢ D N O Â C I O W Y. 17 mld. z∏. w bud˝ecie to du˝e wyzwanie. Ca∏y Êwiat zaczyna ju˝ od teraz
oszcz´dzaç. S∏owo to robi osza∏amiajàcà karier´. Co
to znaczy: oszcz´dzaç. Przed chwilà „kazali „nam
maksykmalnie wydawaç – nap´dzanie koniunktury!!!?
Skàd taka zmiana.. Politycy si´gn´li po podr´cznik
ekonomii dla studentów pierwszego roku studiów.
W gospodarce rynkowej dno bessy charakteryzujà okreÊlone czynniki. Ju˝ ca∏y Êwiat funkcjonuje
„na otwartym” rynku, stàd podobne k∏opoty wszystkich naraz w tym samym czasie (to mo˝e jest
wina internetu, a nie USA?). Najwi´kszym czynnikiem jest..... ZMIANA!!!!!!!! Kreacja „nowego” nast´puje zawsze po za∏amaniu starych, niewydolnych
struktur technologicznych. Kryzys, to z∏e s∏owo.
W gospodarce rynkowej wszelkie ceny zawsze
b´dà falowa∏y, a za tym produkcja, zatrudnienie, p∏ace, dochody... Jest ZMIANA!!! – WIELKA ZMIANA!!!!!
Zmiana wszystkiego. ˚adna kontynuacja nie da sukcesu w przysz∏oÊci, trzeba wszystko zmieniç!!!! Ten kto
najwi´cej zmieni w w∏aÊciwym kierunku w najkrótszym czasie, osiàgnie sukces w ka˝dej dziedzinie.
W bran˝y finansowej – bardzo istotnej dla wszystkich pojedyƒczych ludzi, ale i dla ka˝dej pojedyƒczej firmy zmiany b´dà oznacza∏y:
1. Orientacja Doradcy (Agenta) na KLIENTA. Wielkie Korporacje w wyÊcigu o miejsca w rankingach
udzia∏u w rynkach Êwiatowych zapomnia∏y o KLIENCIE
/oderwa∏y si´ od rzeczywistoÊci, zaniedba∏y równiez
swoich „kreatywnych” doradców/agentów – najwi´kszy skarb ka˝dej firmy, to kreatywny pracownik!!!
(moim skromnym zdaniem, to gigantyczne mi´dzynarodowe korporacje finansowe sà winne ca∏emu zamieszaniu. Nie panowa∏y nad rozwojem swoich struktur
– brak nadzoru w∏aÊcicielskiego!!!, zgubi∏y i w koƒcu
nie umia∏y wykorzystaç najlepszych pracowników
– bylejakoÊç produktów, obs∏ugi, brak rozwoju)!!!
wniosek – KLIENTA obs∏uguje cz∏owiek, nie korpora-
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cja. Cz∏owiek w pogoni za wiedzà b´dzie si´ kszta∏ci∏,
zdobywa∏ certyfikaty, dyplomy, stopnie... b´dzie
musia∏ udowodniç na rynku swojà przewag´ nad konkurencjà w postaci konkretnych UMIEJ¢TNOÂCI.
2. Dlaczego Klient Korporacji mi´dzynarodowych
straci∏ od 50 do 80% oszcz´dnoÊci w 18–19 miesi´cy,
dlaczego jeszcze latem 2007 „lecia∏y” kampanie w TV
namawiajàce do zakupu „jednostek uczestnictwa”
w funduszach agresywnych? Gdzie odpowiedzialnoÊç
za wynik firmy doradczej (sprzedajàcej produkt)?. PREZESI (zarzàdy) BIORÑ PREMI¢ Z FUNDUSZY PRZYZNANYCH NA RESTRUKTURYZACJ¢. TO˚ TO KPINA
Z KLIENTÓW. Doradca indywidualny przebudowywa∏
wtedy portfel na bezpieczny. I jeÊli by∏ wys∏uchiwany
do koƒca przez Klienta, co by∏o trudne w owczym
p´dzie ca∏ego stada, Klient przeczeka∏ bess´ z plusem
na koncie rz´du 10-25%.... W oparciu o PTE – Polskie
Towarzystwo Ekonomiczne próbujemy tworzyç Êrodowisko kompetentnych, przygotowanych do zawodu
– doradców finansowych (agentów z certyfikatem).
3. Zmiany dotyczàce wszystkich obywateli i podmiotów gospodarujàcych: totalna optymalizacja
wszelkich wydatków. Ka˝dy przedsi´biorca wie o co
chodzi. Aby przetrwaç trzeba si´ dopasowaç. JakieÊ
wydatki muszà byç, ale mogà byç tylko te „niezb´dne”. Màdrzy ju˝ to zrobili i wprowadzajà nowe technologie produktowe (us∏ugowe): oszcz´dne w kosztach
dla siebie i dla konsumenta jednoczeÊnie maksymalizujàce stopieƒ zadowolenia z produktu (us∏ugi) dla odbiorców. wniosek – OSZCZ¢DZAMY!!! (nie jeden miesiàc, ale zawsze!!!) – przy okazji b´dzie kilka pozytywnych skutków, mo˝e nauczymy si´ w koƒcu kupowaç
w∏asne produkty w pierwszej kolejnoÊçi (bogate spo∏eczeƒstwa zawsze tak robi∏y, dlatego sà bogate)!!??
Polak dotychczas nie lubi∏ „dawaç” zarobiç sàsiadowi.
4. A Paƒstwo? Paƒstwo rzàdzi za poÊrednictwem podatków, które spo∏eczeƒstwo p∏aci. Podoba mi si´ formu∏a obecnego min. finasów: jawnoÊç i jasnoÊç w podj´tych dzia∏aniach – tak prosz´ trzymaç. Prosz´ w te
dzia∏ania wciàgnàç SAMORZÑDY. Wtedy b´dà efekty.!!!
Prognozy rozwojowe dla Polski sà b. ró˝ne na
rok 2009 i 2010. PKB: od 0,5% do 4,7%, ceny walut: 3,8 do 5,50 (?) pln za euro (na razie) $ – ponowne os∏abienie – poni˝ej 3 pln do 3,3. DziÊ szybko
roÊnie ju˝ jest po 3,4 pln.?!! Mam nadziej´, ˝e NBP
nie b´dzie „walczy∏” na rynkach o obni˝enie kursu
– nie ma szans.!!! Mo˝e tylko naraziç na straty polskie rezerwy: sà du˝e, nawet rosnà, dziÊ to ok. 60
mld. $?! Indeksy gie∏dowe w Polsce: du˝y rozrzut
ocen: od -20%, poprzez du˝à zmiennoÊç, do +20%.
Indeksy na Swiecie – brak opinii – „b´dzie ci´˝ko”
– najcz´stsze opinie. Brakuje kompletnie opisu
zwiàzków przyczynowo – skutkowych. JeÊli zrobimy
„a” i „b” to, to b´dzie tak. A jeÊli nie zrobimy „b”
i „c” to b´dzie jeszcze inaczej. Chocia˝ dyskusja ju˝
si´ zacz´∏a – niemrawa, ale ju˝. Co trzeba zrobiç ju˝
– powiedzia∏ min. finasów, trzeba to zrobiç.. Trzeba
zrobiç kilka kolejnych rzeczy, aby o˝ywiç gospodark´ po stanie bezruchu. Trzeba uruchomiç SAMORZÑDY!!!! tam sà rezerwy najwi´ksze: kreatywnoÊç
i ludzie, którzy sami posprzàtajà u siebie.

5. Do dyspozycji sà dwie dêwignie:
a) „roboty publiczne”
Mamy niebywa∏e szcz´Êcie, niechcàcy sà w trakcie
organizacji od kilku lat pot´˝ne przedsi´wzi´cia infrastrukturalne w Polsce: sieç autostrad i dróg ekspresowych, infrastuktura pod Euro 2012: sà pieniàdze i decyzje podj´te ju˝ w latach poprzednich. Potrzeba
sprawnej organizacji i impetu w rozwoju tempa dzia∏aƒ.
Jest zdecydownie za wolne tempo!!!! Nie wykorzystuje
si´ ludzi sprawdzonych organizacyjnie (z doÊwiadczeniami): „wszystkie r´ce na pok∏ad” chcia∏oby si´ powiedzieç.. Jest pomys∏ finansowania z bud˝etu „robót
publicznych” realizowanych przez najni˝szy szczebel
administracji paƒstwowej – samorzady: gminy, dzielnice miast.... Pot´˝na maszyneria uruchamiajàca
przedsi´biorczoÊç w tysiàcach gmin (bezrobocie,
aktywnoÊç zawodowa, zamówienia publiczne dotyczàce „firemek” ma∏ych i bardzo ma∏ych. To by∏by dopiero cud!!!, gdyby si´ uda∏o to uruchomiç. NAJWA˚NIEJSZE ZADANIE DLA NAMNIEJSZYCH JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH.: lokalne drogi, szko∏y, przedszkola, oÊrodki kultury, infrastrultura ˝yciowa osiedli:
gaz, woda, Êcieki.....) w ramach PPP – trzeba to w koƒcu uruchomiç. My, wyborcy za poÊrednictwem swoich
radnych sprawdzimy jak w rzeczywistoÊci zafunkcjonuje” trzy razy P” Przecie˝ na te cele sà Êrodki do wzi´cia w ka˝dym banku w UE.!!!! Do realizacji tego celu
winno si´ anga˝owaç lokalny biznes: bàdê wy∏àcznie,
bàdê w uzupe∏nieniu zewn´trznych, najbli˝szych
(w okolicy) firm, jeÊli nie ma innych mo˝liwoÊci.
Przy okazji dobrze by∏oby wyjaÊniç sobie pewne kwestie: Firmy realizujà zadania po cenie wynikajàcej
z przetargów, ale w przypadku administracji takowymi
przedsi´wzi´ciami nie maksymalizujà zysku, a maksymalizujà efektywnoÊç przy okreÊlonych kosztach sta∏ych obcià˝ajàcych podatników, czyli mieszkaƒców
miasta, dzielnicy... gminy.. (nie wszyscy „przedsi´biorcy” majà podobne zdanie). Ale ONI nie muszà tych
zadaƒ realizowaç. Przecie˝ to jest wolny rynek.
b) czynnik ludzki – masowe zwolnienia, restrukturyzacja firm, bankructwa, przej´cia, fuzje spowodujà powi´kszenie bezrobocia, spadek dochodów
(wydatków konsumpcyjnych -... i lawina gotowa).
Jak pomóc.? W ka˝dej gminie... gospodarz pomaga
w organizacji lokalnego klubu przedsi´biorców
i przedsi´biorczoÊci!!! Zadaƒ huk!!!
Cele? Pomoc ludziom w przestawieniu si´ na inne
tory, nowe oferty pracy, kursy kwalifikujàce do nowych prac, na które jest popyt, inicjatywy oddolne...!!! W ostatecznoÊci organizacja Êwiadczeƒ
socjalnych przy wykorzystaniu wszystkich lokalnych,
istniejàcych organizacji.
Przedsi´biorczoÊç jest „w ludziach”, ale trzeba
stworzyç optymalne warunki dla jej wydobycia aby
s∏u˝y∏a wszystkim.
PS. Mój g∏os w dyskusji nt. opcji walutowych:
UMÓW NALE˚Y DOTRZYMYWAå W OBIE STRONY.
Inaczej ca∏y rynek kapita∏owy nie ma sensu.
z szacunkiem
dr Jacek Rembiszewski
www.polrentier.pl , tel. 0601-801-890

