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Kypr a investice
Není měsíce, abychom v praxi nezaznamenávali nějaké
varovné signály o našem bankovním a ﬁnančním systému.
Občas se k nám taková zpráva přiřítí ze zámoří a nejčastěji
vnímáme dění v „naší“ Evropské unii. Kypr byl pro nás
donedávna zemí krásných pláží a historických památek.
Nově se tento stát pro nás stane varovným mementem
způsobu řešení ekonomických krizí.

V souvislosti s výše uvedeným se objevila zpráva hovořící o záchranném plánu,
který spočíval v masivním prodeji zlatých
rezerv Kypru. Plánovaný krok byl jednou
z dalších záminek pro drastické snížení
ceny zlata během několika dní. I v tomto
případě se jedná o cílený útok na jednu
z dalších jistot dnešního rozbouřeného
Mimořádné zdanění vkladů jako záchrana
ekonomiky? To jsme si nedokázali představit před časem ani v těch nejdivočejších snech. Každý, kdo sledoval dění na
tomto malém ostrovním státě, se musel
oklepat hrůzou nad onou „krádeží za
bílého dne“.
Posvěcení ze strany Evropy mi říká, že
jsme schopni legalizovat jakoukoliv metodu, která vede alespoň k dočasnému
řešení. Ztrácíme víru v nedotknutelnost
osobního vlastnictví, a to i přes to, že
vnímáme Kypr jako daňový ráj, a tudíž
peníze na něm uložené mohou být trochu „špinavé“. To ale není důležité, podstatný je princip řešení, který je pro mne
zločinný. Je to totiž stejně dočasné řešení, které pouze na krátkou chvíli oddálí
nevyhnutelné.
Zvýšit výkon ekonomiky a dát do souladu příjmy a výdaje je očividně nesplnitelným snem většiny evropských a řady
světových ekonomik. Úvěr totiž nepoužíváme jako živou krev do ekonomiky,
ale jako spotřební záležitost a jenom
si upravujeme zákonná pravidla, abychom to posvětili. Už jen název „spotřební“ je na hony vzdálen smysluplnému
využití dluhu.
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provázanost trhů natolik velká, že
i zdánlivě spolu nesouvisející věci mohou vyvolat řetězovou reakci. Skutečnou
příčinou prudkého výkyvu na ceně drahých kovů je opět cílená spekulace. Výprodej zlata z kyperských zdrojů vzhledem k významu této ekonomiky je jen
zástupný důvod.

V aktuálním čase vždy dělej věci, které ti přinesou
prospěch ve střednědobém a dlouhodobém
horizontu. Osobní a podnikatelská integrita
je našim politikům a ekonomům na hony
vzdálena a my jim to stále trpíme.
světa. Kypr nemá zdaleka takové množství zlata, aby na to trhy reagovaly takto
panicky.
Tisíce Čechů se během posledních dvou
let vrhly na nákup žlutého kovu se spekulativní vidinou snadného zisku a především správného záměru ochrany
úspor. V globální ekonomice je ale

Vždyť ve stejné době nebylo možné fyzické zlato vůbec koupit, protože sklady
byly vyprodány. Jen Čína a některé další
velké ekonomiky ve stejné době posílily
svůj nákup o desítky tun. Je to zvláštní,
na jedné straně mluvit o zlatu jako
o nezajímavé investici a na druhé dělat
něco jiného…

Tisíce Čechů se během posledních dvou let
vrhly na nákup žlutého kovu.

Jedna z velkých bank, ABM AMRO, poníženě přiznala svým klientům, že jim nemůže vydat koupené zlato ve fyzické podobě a že jim jejich hodnotu vyplatí v jiné
formě. Kolik peněz se tímto způsobem
ztratilo? Logicky se ptám, jak je to vlastně
se zlatem, které jsme si koupili od banky.
Má ho vůbec banka ve svém depozitu?
Nebo je to opět jen virtuální hra posvěcená vnitřními zákonnými pravidly?
Investoři konečně začínají chápat rozdíl
mezi cennými papíry a fyzickým vlastněním. Netrapte se, cena zlata se opět vrátí

tam, kam patří, ale máme zde další krásný trik, jak uměle zaplatit
méně a povolenou účetní operací si vylepšit vlastní bilanci.
Jaká to vlastně máme legální pravidla? Pozorného čtenáře i bez
ekonomických znalostí jistě musí chytat hrůza z virtuálního světa
bankovek, které již dávno nejsou penězi. Vždy si vzpomenu na
jednou z hlavních zásad rozvoje osobnosti i podnikání: V aktuálním čase vždy dělej věci, které ti přinesou prospěch ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Osobní a podnikatelská integrita je našim politikům a ekonomům na hony vzdálena a my jim
to stále trpíme.

INZERCE

Jaké možnosti investorům zbývají? Kupujte kvalitní movité
a nemovité věci, které fyzicky vlastníte. Nemovitosti, pozemky,
umělecké předměty, starožitnosti, drahé kovy a kameny. Řešení nabízejí i investiční diamanty, komodita, která je na rozdíl
od zlata obchodována mimo komoditní burzy. Tím chráněna
proti většině negativních vlivů plynoucích z ekonomického
i politického dění.
Atraktivitu kamenů dále zvyšuje rostoucí poptávka a také předpokládané zhodnocení pro letošní rok. To by mělo u průměrných
kamenů překonat hranici 2 % nad inﬂaci. V případě kvalitnějších
kusů bude růst ceny pochopitelně ještě výrazně vyšší. Divíte se,
že stát a ﬁnanční systém včetně obchodních organizací, kteří na
něm participují, drahé kovy a diamanty nedoporučují? Nehodí se

Kupujte kvalitní movité a nemovité věci, řešení nabízejí
třeba investiční diamanty.

jim to „do krámu“, je to totiž neregistrované bohatství, a to není
dobré pro žádný přeregulovaný represivní systém, který chce
mít absolutní kontrolu nade vším a všemi. Investoři, nenechte se
znervóznit a používejte „selský rozum“.
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