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ŚWIAT

poszukuje do współpracy dziennikarzy na umowę o dzieło.

Miasta:  Kraków, Katowice, Gdańsk, Gdynia, Sopot,  Poznań, 

Białystok, Rzeszów, Olsztyn, Lublin, Bydgoszcz, Szczecin, 

Częstochowa, Opole.

Wynagrodzenie: od 200 zł do 10 000 zł za tekst.

Specjalizacja: dziennikarstwo śledcze.

Tematy: lokalne wydarzenia.

Czas pracy: nieregularny, zdalny.

Kontakt: p.bachurski@gazetafi nansowa.pl

GAZETA
FINANSOWA

Ogłoszenie

Jan Mazurek
ekspert 
Mennicy 
Wrocławskiej

W  kwietniu 
bieżącego roku 
bank centralny 
Rosji po raz 
kolejny zwięk-

szył rezerwy złota, dokupując 300 ty-
sięcy uncji tego kruszcu. W  efekcie 
rosyjskie ofi cjalne rezerwy  złota osią-
gnęły poziom 40,1 mln uncji, tj. około 
1  238 ton (dane   World Gold Coun-
cil z  maja 2015  r.). Oznacza to kon-
tynuację przez Kreml polityki, która 
w głównej mierze jest skutkiem kryzysu 
po deprecjacji rubla i pogorszenia sy-
tuacji w gospodarce, w wyniku spadku 
cen ropy naftowej i sankcji nałożonych 
przez kraje Zachodu. Rosyjscy decy-
denci uważają, że wahania cen  złota 
dają cenne zabezpieczenie przed nie-
korzystnym oddziaływaniem czynni-
ków zewnętrznych.
Redukcja przez Rosję stanu posiadania 
amerykańskich papierów skarbowych 
stanowi element procesu „dedolaryza-
cji”, do której prą Rosja i Chiny. Jedno-
cześnie niektóre banki centralne w Azji 
wykazują nienasycony apetyt na złoto. 
Na przykład rząd Kazachstanu zakazał 
eksportu produkowanego w kraju złota 
i powiększa rezerwy, które stanowią już 
około 200 ton.
Złoto jest kluczowym aktywem dla 
polityki pieniężnej krajów Azji. Chiny 
otwarcie promują juana jako światową 
walutę rezerwową. Choć ten ambitny 
slogan może być nieco przedwczesny, 
to jednak jest prawdopodobne, że juan 
oparty na złocie stałby się jedną z głów-
nych walut rezerwowych świata. By-
łoby to poważne wyzwanie dla dolara 
stojącego na długu. Aby ten plan zreali-

zować, Chiny potrzebują sporo złota, 
którego pozyskanie nie powinno być 
problemem, bowiem są jego najwięk-
szym producentem. W ubiegłym roku 
w  Państwie Środka wyprodukowano 
450 ton  złota, co stanowi 16  proc. 
światowej podaży kopalń. Chiny po-
siadają w ofi cjalnych rezerwach 1 054,1 
ton złota. Takie są dane ofi cjalne, a ile 
faktycznie  złota w  tajemnicy przed 
światem zgromadzono? To wiedzą tylko 
chińscy decydenci.
Podczas kryzysu politycznego lub 
wojny złoto przechowywane poza sys-
temem bankowym w  sejfach w  bez-
piecznych krajach stanowi gwarancję 
bezpieczeństwa fi nansowego dla ludno-
ści, przedsiębiorstw i funduszy. W każ-
dej chwili może być wymienione na 
dowolną walutę, dając szansę na prze-
trwanie. Instrumenty fi nansowe oraz 
lokalne waluty stają się w takich oko-
licznościach bezwartościowe.
Dzisiejszy świat jest pełen konfl ik-
tów, a niektóre są szczególnie niebez-
pieczne. Za naszą wschodnią granicą 
trwa otwarta wojna. Pogarszają się sto-
sunki pomiędzy Stanami Zjednoczo-
nymi i Chinami. Ekstremiści islamscy 
realizują krwawą politykę czystek re-
ligijnych, trwa exodus mieszkańców 
Afryki na nasz kontynent, Unia Eu-
ropejska przeżywa kryzys polityczny, 
a Grecja traci grunt pod nogami. Pod 
znakiem zapytania stoi przyszłość 
euro. Tymczasem ekonomiści nie po-
trafi ą znaleźć rozwiązania problemów, 
a  politycy myślą o  utrzymaniu się 
przy władzy. Świat fi nansów oparty na 
długu i dźwigni fi nansowej chwieje się 
w posadach.

Ten rok może być okresem poważ-
nych zmian politycznych w kilku re-
gionach świata, a te będą miały wpływ 
na poczucie bezpieczeństwa przez ludzi 
i w konsekwencji na rynek złota.

ZŁOTO 
GWARANTEM 
BEZPIECZEŃSTWA
Złoto stanowi zabezpieczenie przed ryzykiem fi nansowym 
i politycznym. Wiedzą o tym szefowie banków centralnych. 
Przekonuje się też do tego coraz więcej ludzi na świecie.

Założony w 1942 r. 
w warunkach wojennej 
kontroli transakcji 
fi nansowych na skalę 
globalną Instytut Dzieł 
Religijnych szybko zdobył 
reputację najpewniejszego 
banku off shore na świecie. 
Twórca tej instytucji 
 Bernardino Nogara był 
oskarżany o szpiegostwo 
na rzecz Niemiec, a jego 
podwładni o pranie 
pieniędzy zagrabionych 
ofi arom holocaustu, 
współpracę z mafi ą 
i zacieranie śladów po 
dotacjach zdefraudowanych 
przez paulinów z Filadelfi i

 CZYSTSZY

nych ofi arom holocaustu, współpracę z mafi ą 
i zacieranie śladów po dotacjach zdefraudowa-
nych przez paulinów z Filadelfi i.
Dzieło reformy kościelnych fi nansów mogą 
utrudniać oskarżenia, jakie na początku 
czerwca wysunął członek watykańskiej komisji 
ochrony dzieci pod adresem papieskiego sekre-
tarza ds. ekonomicznych, australijskiego kar-
dynała  George’a Pella.  Peter Saunders, który 
sam był ofi arą molestowania seksualnego przez 
księdza, twierdzi, że hierarcha wielokrotnie nie 
reagował na przypadki pedofi lii, przez co tkwi 
on jak cierń w strukturach papiestwa. Pell od-
piera zarzuty i zapowiada, że będzie bronił swo-
jego dobrego imienia przed ojczystym sądem. 
Na razie podważa wiarygodność swojego ad-
wersarza, którego osobiście nie zna i nigdy nie 
próbował się z nim spotkać.

Papieżowi Franciszkowi na razie udało się 
sprawić, że głos Watykanu w sprawach eko-
nomii nadal jest słyszalny i poważnie trak-
towany. Ostatnio dyskusję wywołała nowa 
encyklika „Laudato sii”, która dotyczy tro-
ski człowieka o  środowisko naturalne. 
Zaprezentowany 18 czerwca dokument kry-
tykuje m.in. nadmierną emisję dwutlenku 
węgla związaną z  utrzymywaniem trady-
cyjnego modelu energetyki. Praktykowane 
przez niektórych dziennikarzy nazywanie 
papieskiego dzieła „antypolskim” zakrawa 
na narodową megalomanię, jednak jej treść 
pokazuje, że Watykan, nie tracąc ponadcza-
sowego uniwersalnego przesłania, stara się 
dostrzegać problemy cywilizacji przemysło-
wej, a jednocześnie nie chce być jej najsłab-
szym ogniwem.


