Svět je nyní na okraji obrovského kolapsu
S pokračující nejistotou v klíčových globálních trzích, Egon von Greyerz varoval King World
News, že svět je nyní na okraji obrovského kolapsu. Greyerz také varoval investory, že banky
jsou nyní komplikují možnosti, jako mohou klienti získat své fyzické zlato z bankovního
systému. Celý rozhovor s panem Greyerzem, který je zakladatelem Asset Management
Matterhorn ve Švýcarska, si přečtete níže.
Greyerz: "Eriku, prožíváme období, kdy se tvoří historie. Často je pro investory náročné
vidět, co se přesně děje. Nedávno jsem přednesl argumenty, že jsme na konci nejméně 250 let
cyklu. Možná dokonce na konci cyklu, srovnatelném s koncem Římské říše. Jak KWN čtenáři
vědí, Římská říše padla a to přineslo 500 let temna ....
Je zajímavé, že univerzitní profesor Robert Gordon z Northwesternské University získal
nedávno popularitu tím, že předpovídá, že růst v příštích 15 letech bude méně než polovina
růstu aktuálního.
Ale co je mnohem důležitější, tvrdí, že nelze opakovat to, co se nazývá "druhou průmyslovou
revolucí". Ta začala růstem USA po roce 1870. To co vedlo k tomuto růstu byl vynález věci,
jako je spalovací motor, elektřina, auto, letadlo, rádio nebo telefon.
Tvrdí, že dnešní dění vůbec nedosahuje tohoto rozsahu. Jeho kolega hovořil o počítačové
revoluci. Uvedl, že dnes 65% amerických pracujících ve skutečnosti zpracovává
informace. Takže zaměstnanec sedí před počítači a v podstatě jen zpracovává informace. To
je samozřejmě neproduktivní.
Takže Eriku, jak jsem říkal nějakou dobu, existuje mnoho příznaků, které poukazují na to, že
jsme na konci jedné velké éry. A to jak v USA, tak po celém světě. Když se podíváme tak
dluh téměř všech států je mimo kontrolu. Celkový poměr dluhu k HDP ve většině zemí
světa je neuvěřitelných 300% na 400%. Víme, že tento dluh nemůže být nikdy splacen.
Mluvili jsme o exponenciálním růst dluhu v USA. A nejde jen o neustálý růst dluhu, což nutí
USA půjčovat si stále více. Ale také o skutečnost, že Fed musí všechen tento dluh skoupit.
Fed nyní vlastní 2,2 bilionu dolarů federálního dluhu ve státních dluhopisech, z celkových 3,6
bilionu dolarů. A za rok 2013 Fed nakoupil všechny dluhopisy, které byly vydány.
Ale není to jen v USA. Ve Švýcarsku od roku 2008 Švýcarská národní banka natiskla tolik
peněz, jako za celou její historii od jejího vytvoření. A tohle se děje po celém světě. Dluh
je jedním z hlavních faktorů, které ukazují na to, že jsme na konci jedné éry. Protože dnešní
zadlužení je neudržitelné. Souběžně také dochází k poklesu morálních a etických norem.
Neproduktivní země přerozdělují až 60% HDP. Jen např. v USA se federální výdaje zvýšily
až o 300% za 40 let, přestože příjmy vzrostly pouze o 24%. Je to prostě neudržitelné.
Vlády velmi byrokratických zemí dusí iniciativu a podnikatelského ducha jednotlivců. Jak
jsem již uváděl na této stránce, před 50-70 roky přidal každý dolar dluhu až 4 dolary k HDP
Spojených států. Dnes již dluh žádné dodatečné HDP neprodukuje.
Dalším faktorem, který ukazuje na potíže je demografie. V mnoha zemích jsme svědky toho,
že počet starších lidí převažuje nad počtem mladých pracujících, kteří se skutečně
vydělávají na zbytek stárnutí populace.

Když se podíváte na nezaměstnanost v jižní Evropě dosahuje úctyhodných 25%, ale míra
nezaměstnanosti mladých lidí přesahuje v mnoha zemích 60%. A skutečná
nezaměstnanost v USA není 7%, to je 23%. Mladí lidé nemají žádnou šanci splatit
obrovské zadlužení, ve kterém se dnes svět nachází.
Takže podle mého názoru jsme nyní na začátku světského úpadku světa. Jak dlouho to potrvá,
a jak zlé to bude? To nám řekne historie.
Greyerz také dodal: "Z krátkodobé pohledu je na dluhopisového trhu je největší bublina na
světě. Výnos dluhopisů USA se zdvojnásobil v průběhu 12 měsíců. Jak už jsem říkal
několikrát, vlády nemohou držet dlouhodobě ceny dole. Trhy si vynutí vyšší sazby.
Samozřejmě zvýšení sazeb bude mít obrovský vliv na globální dluhové služby. Světový dluh
je již někde kolem 230 bilionu dolarů a stále roste. Jakmile vzrostou úrokové sazby nad
10% v nejbližších letech, budou tiskařské stroje po celém světě pracovat přesčas. Jen nedávný
prudký nárůst sazeb stál Fed téměř 200 miliard.
Finanční páka bank v rozvinutých zemích je stále ještě v astronomických 25 až 30 násobcích
vlastního kapitálu banky. To znamená, že 3% až 4% ztráta vymaže kapitál celého
bankovního systému. Při této míře páky jsou ztráty zaručeny. A to pákový efekt 25 až
30 krát ještě nezapočítává finanční deriváty. Takže situace se od roku 2008 téměř
nezlepšila. Pouze banky zvýšily své zisky a bonusy. Ale jejich rozvahy rozhodně příliš
nezlepšily.
Greyerz pokračoval diskusí o trzích: "Podívejme se měny: Euro se nyní rozpadá a je už 2 roky
v sestupném trendu. To bude znamenat začátek konce amerického dolaru jako světové
rezervní měny.
Když jsme se podíváme na kovy: Zlaté doly v Austrálii se uzavírají, protože nejsou
ziskové. Těžební společnosti začínají zajišťovat svou produkci v absolutně nejhorší dobu.
Banky financující tyto společností, ale vyžadují toto zajištění. Tato praxe však skončí pro
těžební průmysl velmi špatně.
Z našeho pohledu jsme svědky významného odlivu fyzického zlata z bank a do
soukromého uskladnění. Lidé se obávají nebezpečí uložení kovů v bankách, stejně jako
rizika zdanění vkladů (bail-ins). Švýcarské banky nadále brání svým klientům převést
zlato z bank.
Vytváří jedno pravidlo za druhým, aby klienti nemohli vyzvednout své zlato z těchto bank.
Nakonec se nám povedlo pomoci klientům dosáhnout fyzického převodu kovu, ale banky
dělají vše pro to, aby zlato zůstalo v bankovním systému.
Když se podíváme na drahé kovy, je zcela zřejmé, že jsme již viděli minima této velké
korekce. A uvidíme masivní pohyby směrem nahoru během tohoto podzimu i v roce 2014.
Tento pohyb již začal a bude velmi brzy zrychlovat. Takže pro investory, kteří mají nějaký
volný kapitál, je čas investovat volné peníze. Protože předpokládám v příštích několika
měsících značný pohyb směrem k vyšším cenám kovů. "
Zdroj: http://kingworldnews.com/kingworldnews/KWN_DailyWeb/Entries/2013/8/9_The_World_Is_Now_On_The_Edge_Of_A_Massive_Collapse.html

