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Za Zamkniętymi drzwiami

W sekretnym miejscu, jednym z najpilniej strzeżonych, 
za pancernymi drzwiami o grubości ponad 1 metra, 

przechowywane są niecodzienne skarby, które na pierwszy 
rzut oka w ogóle na takowe nie wyglądają.

iorąc pod uwagę 
sposób zabez-
pieczenia miejsca 
p r z e c h o w y w a -
nia, można by się 
spodziewać ośle-
piającego blasku 

złota lub pełnych skrzyń srebrnych 
monet. Lub nawet przepięknych ob-
razów albo diamentów i brylantów. 
Ale nie - w najlepszym wypadku 
„skarby” można by opisać jako gru-
dy - kawałki czegoś bliżej niesklasy-
fikowanego.

Takich grud jednak nie znajduje się 
podczas popołudniowego spaceru. 
Są one rzadkie i trudne do zdobycia, 
rzadsze niż złoto i diamenty. Jednak 
co ciekawe, a czego większa część 
ludzi nie wie; bez tych dziwnych me-
talowych kawałków, znanych także 
jako metale strategiczne, ponad 99% 
wszystkich gałęzi przemysłowych 
nie jest w stanie funkcjonować.

Są one istotnym i na dzień dzisiejszy 
niezastąpionym elementem więk-
szości produktów, których niemalże 

wszyscy na co dzień używamy. Dal-
szy rozwój technologii przyszłości 
XXI wieku jest bez tych surowców 
po prostu niemożliwy. Wyobraź so-
bie świat bez samochodów, samo-
lotów, komputerów, smartphonów, 
DVD, baterii słonecznych, elektrow-
ni atomowych, elektrowni wiatro-
wych, techniki medycznej lub choćby 
nawet nowoczesnych telewizorów.

Można stwierdzić, że bez tych nie-
zastąpionych i niezmiernie rzadkich 
surowców świat nie tylko zatrzymał-
by się, ale z całą pewnością znacznie 
cofnął by się w ewolucji - do ostatnie-
go stulecia lub nawet dalej. Myślę, że 
posługując się tym skromnym i nie-
zmiernie skróconym opisem możemy 
sobie wyobrazić jak niespotykanie 
ważnymi i niezastąpionymi „skarba-
mi” stały się te dziwne grudy metalu, 
o których przeważająca większość lu-
dzi nigdy wcześniej nie słyszała.

Czy więc metale strategiczne nada-
ją się do sklasyfikowania jako forma 
inwestycji? Uważny czytelnik z pew-
nością natychmiast zakwalifikował 

to pytanie do kategorii czysto reto-
rycznych. Jeżeli branże przemysło-
we, takie jak high-tech, uzależnione 
są od tych swoistych surowców, któ-
rych rezerwy i wydobycie jest coraz 
mniejsze, to tendencje dotyczące po-
tencjału rozwoju wartości nie są dla 
większości żadną tajemnicą. Fakt, iż 
główne wydobycie światowe prze-
ważającej ilości metali strategicznych 
jak Tellur, Bizmut, Ind, Chrom, Hafn, 
Wolfram, Molibden, Tantal, Cyrkon, 
Gal, Kobalt czy Ren w ponad 95% 
podzielone jest pomiędzy Chiny 
(80%), Rosję, Indie oraz RPA, nie 
wpływa pozytywnie na pokrycie za-
potrzebowania gałęzi przemysłowych 
chociażby w Europie, a tym samym 
odpowiednio wpływa na wzrost cen 
wspomnianych surowców.

Nie jest również żadną tajemnicą 
iż duża część handlarzy oraz ana-
lityków rynku surowców przepo-
wiada metalom strategicznym dużo 
większy przyrost wartości, a niżeli 
w przypadku złota czy srebra. Za 
tym stwierdzeniem z całą pewnością 
przemawiają rynkowe argumenty 
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Znane surowce:

• Stal surowa: ok. 720 mln. ton,
• Miedź: ok. 15 mln. ton,
• Ołów: ok. 12 mln. ton,

• Srebro: ok. 25 tys. 500 ton,
• Złoto: ok. 2 tys. 500 ton.

Metale strategiczne:

Ind: roczna produkcja to ok. 600 ton
Wykorzystanie:

• płaskie ekrany,
• ekrany dotykowe,
• sprzęt medyczny,
• łożyska silników,

• diody LED,
• technika inżynieryjna,

• ogniwa baterii słonecznych,
• oczyszczanie wody do poziomu 

wody pitnej,
• kriogenika,

• technologia wojskowa, 
przemysł zbrojeniowy.

Hafn: roczna produkcja to ok. 65 ton
Wykorzystanie:

• technologia nuklearna,
• turbiny gazowe,

• chipy komputerowe,
• włókna światłowodów,

• lampy flash,
• silniki odrzutowe,

• elektrody,
• powłoki antykorozyjne,
• narzędzia plazmowe,

• farby do metalu,
• odzież ognioodporna.

Gal: roczna produkcja to ok. 100 ton
Wykorzystanie:

• farmaceutyki,
• substytut rtęci,

• diody LED,
• oczyszczanie wody,

• technologia wojskowa, 
przemysł zbrojeniowy,

• laser,
• układy scalone,

• monitory ciekłokrystaliczne,
• ogniwa paliwowe,

• ogniwa baterii słonecznych,
- technologia satelitarna.

popytu i podaży. W zawrotnym 
tempie rosnące zapotrzebowanie na 
Metale Strategiczne w porównaniu 
z obecnymi zasobami jak i możliwo-
ściami odkrycia nowych, zasobnych 
złóż (oceniane jako niezmiernie 
trudne, bardzo kosztowne i długo-
terminowe), wykazują potencjał cie-
szący każdego, kto posiada już swoje 
„metalowe kawałki”.

Na bazie wyżej wymienionych 
tendencji oraz zależności, rozpo-
znanych przez grupę finansistów, 
handlarzy metalami oraz przedsię-
biorców, w roku 2009 powstała firma 
SMH AG - Schweizerische Metall-
handels AG. Ta Szwajcarska firma 
wzięła sobie za cel umożliwienie do-
stępu do surowców metalowych rów-
nież osobom fizycznym – umożliwi-
ła każdemu udział w sukcesie tych 
metali. Handlowcy i eksperci zajmują 
się dystrybucją strategicznych metali, 
a więc metali, które są bardzo rzadkie 
i będą wykorzystywane w przemyśle 
jeszcze przez wiele dziesięcioleci.

Do dnia dzisiejszego SMH AG jest 
jedynym oferentem i handlarzem 
metalami strategicznymi dla klientów 
indywidualnych na świecie. W praw-
dzie pojawiło się również wielu tak 
zwanych emitentów, różnica polega 
jednak na tym, że klient w SMH AG 
nie nabywa udziałów w przedsiębior-
stwie, certyfikatów ani innych obiet-
nic na papierze - a tylko prawdziwą, 
fizyczną własność w formie rzadkich 
metali strategicznych. 

Klient, po zakupie swojego koszyka 
inwestycyjnego, zawierającego kil-
ka różnych, niezastąpionych metali 
strategicznych, może kazać sobie 
przesłać swoje „metalowe skarby” 
w każdej chwili do domu lub pod 
inny wskazany przez niego adres.

Jednakże sposób i możliwość 
przechowywania w magazynach 
wolnocłowych w Szwajcarii przy-
nosi dodatkowe korzyści. Dzięki 

bezpiecznemu składowaniu własno-
ści w szwajcarskim wolnocłowym 
magazynie o najwyższych standar-
dach bezpieczeństwa, kupno nie jest 
obciążone podatkiem od towarów 
i usług (VAT). Wspomnieć należy 
również o gwarancji odkupu, ozna-
czającej łatwość sprzedaży swoich 
metalowych wartości bezpośrednio 
firmie SMH AG.

Z całą pewnością znalazłoby się 
wielu naśladowców SMH. Jednakże 
odpowiednie kontakty z firmą za-
opatrującą europejski rynek w me-
tale strategiczne, należącą do rodu 
z Bonn o znaczących tradycjach, cie-
szących się znakomitymi i długolet-
nimi kontaktami z Chinami, pomimo 
ograniczonego dostępu do owych 
surowców, sprawiają, że SMH nie 
musi martwić się o dostępność me-
tali dla swoich klientów lub ustawiać 
się w kolejce z branżami przemysło-
wymi konkurując o zasoby rynkowe.

I tak oto szwajcarska firma handlowa 
- Schweizerische Metallhandels AG, 
zdobywa te grudy metali, aby prze-
kazać je swoim klientom na całym 
świecie. Pomimo celowego braku 
działań marketingowo-medialnych, 
firma posiada swoje przedstawiciel-
stwa oraz klientów w trzydziestu 
krajach na wszystkich kontynentach. 
Więcej na ten temat możesz dowie-
dzieć się w Polskim Instytucie Praw-
dziwych Wartości. 

Na zakończenie chciałby przedsta-
wić czytelnikom kilka przykładów 
rocznej światowej produkcji kilku 
znanych surowców, porównując je do 
jedynie kilku metali strategicznych.

Ekstremalnie rzadkie i pilnie strze-
żone. Czy to znaczy zysk, czy bez-
pieczeństwo? A może jedno i dru-
gie? Czy możliwym jest osiągane 
przyzwoitej zyskowności przy za-
chowaniu bezpieczeństwa i pouf-
ności? Odpowiedzi na te pytania 
pozostawiam Czytelnikom.
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Felieton biznESoWy

Piotr S. Wajda
Wywodzący się z rynku niemieckiego finansista, manager międzynarodowych struktur oraz szko-
leniowiec i trener biznesu. Inwestor, założyciel oraz udziałowiec wielu spółek zagranicznych. Wy-
kształcenie branżowe zdobywał na Uniwersytecie we Freiburgu w Deutsche Immobilien Akademie 
oraz Südwest Finanz Akademie. Jest twórcą wielu produktów finansowych i handlowych oferowanych 
w Europie. Współzałożyciel Niemieckiego Zrzeszenia Prawdziwych Wartości – Deutsche Sachwert 
Union – oraz Polskiego Instytutu Prawdziwych Wartości, w którym pełni funkcje Prezesa. Od roku 
1992 zdobywał zawodowe doświadczenie w Niemczech, Szwajcarii i Lichtensteinie. Obecnie działa 
na terenie Europy środkowo-wschodniej, przede wszystkim edukując z tematów ekonomii fizycznej, 
systemu finansowego i monetarnego oraz inwestycji alternatywnych w prawdziwe, fizycznie istnie-
jące wartości. Twórca rynku inwestycyjnego prawdziwych wartości w Polsce oraz autor popularnej 
książki „Podatek od Złudzeń”.


