
Inwestowanie w dobie wysokiej inflacji

Już siedem lat inflacji na poziomie 10 proc. średniorocznie zredukuje wartość naszego 
majątku o połowę. Dlatego tak ważne jest umiejętne lokowanie kapitału. Inwestowanie na 
własną rękę jest jak najbardziej możliwe, ale bardzo czasochłonne i obarczone dużym 
ryzykiem. Dlatego lepiej robić to z pomocą doświadczonych profesjonalistów.

Inflacja w Polsce jest najwyższa od połowy lat 90. W Niemczech osiągnęła poziomy niewidziane 
od 70 lat. Z wyjątkami (Szwajcaria, Japonia) podobnie jest w innych krajach rozwiniętych.
Co gorsza wysoka dynamika wzrostu cen ma się utrzymać przez dłuższy czas. Niektórzy 
ekonomiści twierdzą, że czeka nas dekada wysokiej lub podwyższonej inflacji.

Jak inflacja wpływa na majątek

W praktyce oznacza to, że maleje siła nabywcza naszych pieniędzy. Za tę samą kwotę kupimy 
mniej niż obecnie.
Już po siedmiu latach wzrostu cen o 10 proc. rocznie za każde 100 tys. zł kupimy tyle, ile dziś są 
warte towary i usługi kosztujące 50 tys. zł.
Jednak nie powinniśmy załamywać rąk. W pewnym stopniu możemy bronić się przed tym 
negatywnym zjawiskiem. Jak? Dokonując mądrych wyborów inwestycyjnych.
Zarabiać można również w dobie wysokiej inflacji i spowolnienia gospodarczego. Sęk w tym, że 
jest to trudne. Wymaga wiedzy, czasu i umiejętności. Trzeba wiedzieć, w co, kiedy i na jak długo 
ulokować pieniądze, żeby zarobić. Przydaje się też doświadczenie, które pomaga uniknąć zbyt 
pochopnych decyzji.

Inwestowanie jako narzędzie walki z inflacją

Współczesny świat finansów oferuje wiele rozwiązań w zakresie pomnażania majątku. Są na 
rynku klasy aktywów, których stopa zwrotu powiązana jest z ceną pieniądza albo innymi 
wskaźnikami ekonomicznymi. Inne oferują zysk zależny od umiejętności zarządczych i 
analitycznych inwestora.
Jednak osobie, która na co dzień nie zajmuje się rynkami kapitałowymi, trudno się w tym 
wszystkim odnaleźć. Natomiast łatwo o pomyłkę, która przyniesie bolesną stratę.
Dlatego efektywne inwestowanie, zwłaszcza większych kwot, wymaga profesjonalnego 
wsparcia. Z nim łatwiej ustalić priorytety, wyznaczyć realny cel inwestycyjny i dobrać do niego 
strategię.
W kontekście sukcesywnego zwiększania bogactwa ważna jest też konsekwencja. Nawet 
najlepszy plan zawiedzie, jeśli pod wpływem chwilowych wahań na rynkach, negatywnych 
informacji nie będziemy trzymać się przyjętych założeń. Aczkolwiek zgubne może się też okazać 
zbyt długie trwanie przy niewłaściwych koncepcjach.

Rola eksperta od inwestowania

Doświadczony doradca jest jak busola. Na morzu niepewności wskazuje kierunek i rozwiewa 
wątpliwości. Minimalizuje ryzyko nietrafionych inwestycji, pomagając dokonać właściwego 
wyboru.
Zanim zarekomenduje odpowiednie rozwiązanie, zapyta nas o:

 cel i preferencje w kontekście inwestowania,
 sytuację życiową i rodzinną (czy mamy komu i chcemy przekazać majątek),
 zobowiązania,
 zakładany horyzont inwestycyjny,
 posiadany kapitał na inwestycje,



 podejście do ryzyka.
Profesjonalnemu ekspertowi zależy na tym, by klient rozumiał, w co lokuje jego kapitał i z czym
się to wiąże. Przedstawia zalety i wady konkretnych klas aktywów. Nie unika odpowiedzi na trudne
pytania. Uświadamia klienta o ryzyku. Nie nakłania go do inwestycji niepasujących do jego 
profilu, czyli cech charakteru, wartości i przekonań.
Rzetelny doradca stawia raczej na długoterminową i trwałą relację. Jeśli interesuje go jedynie 
zysk czy prowizja z jednorazowej transakcji, nie nawiązujmy z nim współpracy.


