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Szanowni Państwo, 

niezmiernie miło jest mi móc przekazać Państwu grudniowe wydanie newslettera Prosper
Capital Dom Maklerski S.A. W tym miesiącu chciałbym się z Państwem podzielić również
ważną dla działań domu maklerskiego informacją dotyczącą rozszerzenia składu Rady
Nadzorczej Prosper Capital Dom Maklerski S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy podjęło w dniu 4 grudnia 2020 roku Uchwały o powołaniu dwóch nowych
Członków w skład Rady Nadzorczej naszej Spółki tj. Pana Krzysztofa Dobrowolskiego, który
jest specjalistą z zakresu rachunkowości i finansów oraz Pana Profesora Mariana Nogę
Dyrektora Instytutu Współpracy z Biznesem Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Pan
Profesor Marian Noga w przeszłości pełnił m.in. funkcje Kierownika Katedry Makroekonomii
AE we Wrocławiu, Dziekana Wydziału Gospodarki Narodowej AE we Wrocławiu, Rektora
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Senatora IV i V kadencji RP oraz w latach 2004-2010
Członka Rady Polityki Pieniężnej. Zarząd Prosper Capital Dom Maklerski bardzo cieszy ta
decyzja i liczymy na dobrą i owocną współpracę z Radą Nadzorczą w nowym składzie. 

W bieżącym numerze newslettera znajdziecie Państwo dwa artykuły Wojciecha
Kowalskiego, naszego Głównego Analityka, który w artykule „Woda, czyli niebieskie złoto”
nawiązuje do zmieniających się trendów inwestycyjnych na światowych rynkach i historii
inwestowania w branży utilities. A w drugim artykule Wojciecha mogą się Państwo
zapoznać się z juglarowskimi trendami na przykładzie polskiej gospodarki. Osobiście
polecam ten artykuł. 

Manager Inwestycyjny PCDM, Wawrzyniec Bąk przygotował dla Państwa krótki,
niewyczerpujący tematu artykuł o finansowaniu biznesu, prezentując odpowiedzialną rolę
jaką na rynku pełnią domy maklerskie będące pośrednikami oraz znaczącym elementem w
procesie   finansowania przedsiębiorstw.    

Specjalnie dla Państwa, nasz gość, Pani Małgorzata Drozdowska - Wykładowca na
Podyplomowych Studiach Windykacji Należności SGH oraz Prezes Zarządu CDR Investment
sp. z o.o., przygotowała materiał  dotyczący rynku windykacji wierzytelności, z którego
mogą się Państwo dowiedzieć, jak branża poradziła sobie w okresie pandemii COVID-19.

Zachęcam do kontaktu z pracownikami naszej sieci sprzedaży, u których mogą Państwo
uzyskać pełne informacje dotyczące dostępnych w naszej ofercie rozwiązań finansowych z
każdej z wyżej wymienionych branż.
 
W związku ze zbliżającym się okresem świąteczno-noworocznym chciałbym złożyć Państwu
serdeczne życzenia wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego
Roku, który na pewno będzie rokiem udanych i dobrych decyzji inwestycyjnych.

Z poważaniem 
Piotr Teleon 
Prezes Zarządu Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

WSTĘP

Piotr Teleon
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Serdecznych Świąt ,  o tulonych
śnieg i em i  c i epł em rodzinnym oraz
wie l e  szczęśc ia  w Nowym Roku!

Zespół  Prosper  Capital  
Dom Maklersk i  S.A.

Wesołych Świąt!



WODA, CZYLI
NIEBIESKIE ZŁOTO

Do końca lat 80. XX wieku – woda – najważniejszy i nieposiadający jakiegokolwiek
substytutu surowiec naszej planety - pozostawała poza obszarem ukierunkowanych
branżowo inwestycji na rynku kapitałowym. Jeśli już, to ów ,,aqua - komponent”
uwzględniano pośrednio, tzn. w kontekście spółek użyteczności publicznej,
zawierających się w anglojęzycznym terminie utilities. Ten segment rynku, np. w USA
w największym stopniu, z pewną poprawką na kalifornijskiego ,,króla dywidendy”, tj.
American States Water Company, utożsamiany był jednak głównie z obligacjami
komunalnymi oraz walorami spółek kolejowych, firm energetycznych, czy
gazowniczych. Takie podejście przebija m.in. z ,,Nauki spekulacji”, pióra Philipa L.
Carreta (1896 – 1998), legendarnego założyciela funduszu Pioneer.
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KIEDY I GDZIE ODKRYTO ,,NIEBIESKIE ZŁOTO”?

Sytuacja zaczęła się zmieniać pod koniec zeszłego
stulecia. Za prekursora działań inwestycyjnych w
tym zakresie uznać można genewski bank
Pictet&Cie. Wyspecjalizowany w zarządzaniu
majątkiem i aktywami nestor (zał. 1805 r.)
szwajcarskiej bankowości zaproponował wówczas
klientom możliwość funduszowej alokacji kapitału
w papiery wartościowe podmiotów związanych
(przynajmniej w 20 % obrotów) z branżą wodną.
Były to więc akcje spółek zajmujących się
uzdatnianiem wody, oczyszczaniem ścieków czy
zarządzaniem sieciami wodno – kanalizacyjnymi.
Fakt, że produkty rynku finansowego w
przeciwieństwie do wielu innych nie są chronione
patentami, spowodował, że z odkręconego przez
Pictet&Cie ,,kranu z gotówką” rychło postanowili
skorzystać inni. Od tego czasu na rynkach
transatlantyckich – co akurat ważne, zaczęto
mówić i pisać o wodzie jako ,,paliwie XXI wieku”,
czy wręcz o ,,niebieskim złocie”. W innej natomiast
części świata, o czym będzie jeszcze mowa, sprawy
poszły dużo dalej.

WODA JAKO PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przysłowiowy, przeciętny inwestor z Europy
zainteresowany nabyciem wodnych aktywów
dysponuje praktycznie dwiema możliwościami
zaangażowania swego kapitału. Pierwsza z nich to
dokonanie alokacji w walory spółek związanych z
branżą wodą. Przy czym, w skali poszczególnych
krajów, może poza Stanami Zjednoczonymi,
spectrum takich możliwości bywa zazwyczaj
mocno ograniczone, a ryzyko z tym związane
doprawdy spore. Staranne podejście do tematu
wymaga bowiem dokonania przeglądu
zagranicznych spółek z obszaru: Sector Water
Supply & Irrigation System, a to już wiąże się z
konkretnym zasobem wiedzy o tych rynkach oraz
co nie mniej istotne – o ich otoczeniu branżowym
(m.in. uwarunkowaniach lokalnych, relacjach z
interesariuszami czy regulacjach prawnych).
Stanowi to zatem poważną, aby nie rzecz wprost
praktycznie nieprzekraczalną barierę.

Pozostaje więc możliwość druga, polegająca na
skorzystaniu z ofert którejś  z
instytucjonalizowanych form zbiorowego
inwestowania.



Zasadniczy wyborów dokonuje się tu pomiędzy
instrumentami typu ETF (Exchange Traded Fund),
np.: iShares Global Water ETF, Lyxor ETF World
Water czy L & G Clean Water ETF. Bądź w formie
nabycia jednostek (certyfikatów)
wyspecjalizowanych w wodzie otwartych lub
zamkniętych funduszy inwestycyjnych.
Przykładowo na rynku niemieckim sporą
popularnością cieszą się oferty zuryskiego
funduszu wodnego: RobecoSAM Sustainable
Water Fund oraz luksemburskiego ÖkoWorld
Water for Life. 
 
Inwestycje w walory spółek przemysłu wodnego
stanowią zatem nader rzadkie połączenie czegoś
co można by nazwać hybrydową ,,rentą” (vide tab.
1). Uzyskiwanej z połączenia zakładanego wzrostu
wartości aktywów zaangażowanych w szeroko
rozumianą podaż wody, z walorami
defensywnymi, amortyzującymi progresywną
stronę kosztową - wynikającą z eksploatacji wody.
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Nie bez znaczenia jest tu również i to, że tego
rodzaju aktywa okazują się dość skutecznym
sposobem ochrony kapitału w okresach
dekoniunktury, a zwłaszcza turbulencji na
rynkowych giełdowych.

W takich sytuacjach fakt, że spora niekiedy cześć
dochodów i marż takich przedsiębiorstw objęta
jest regulacjami wynikającymi z ich
monopolistycznej pozycji w zakresie
realizowanych przez nie zadań o charakterze
użyteczności publicznej, ma znaczenie
drugorzędne. Priorytetem staje się wówczas
przejrzystość oraz stabilność realizowanego
modelu biznesowego. Tego rodzaju spółki są
również bez względu na bieżącą koniunkturę
,,elementami stabilizującymi” uzupełniają często
skład wielu portfeli o agresywniejszych
strategiach inwestycyjnych.

PRZESŁANKI PRZEMAWIAJĄCE ZA INWESTYCJAMI "W WODĘ" 

średnioroczne tempo wzrostu popytu na czystą wodę
oscyluje wokół 4,5 %, generując przy tym obroty w
wysokości ok. 375 mld USD, i stale rośnie.  
przewiduje się, że tylko najpilniejsze inwestycje w wodę
w krajach OECD, zamkną się do 2030 r. kwotą nie
mniejszą niż bilion dolarów,    
poważnym i priorytetowym w tym zakresie wyzwaniem
jest m.in. redukcja rozpoznanych już wielkości strat na
poziomie przesyłowym i eksploatacyjnym; nawet w
przypadku tak zamożnych krajów jak USA czy Norwegia
ubytki wynikające  z nieszczelności i de facto
niegospodarności na tym tle powodują marnotrawstwo
wody rzędu 25 % - 40 %, 
działania te mają na celu głównie utrzymanie
dotychczasowego stanu posiadania wody w warunkach
szybko kurczących się jej zasobów, których tempo oraz
skala są istotnie niedoszacowane     
nie uwzględniają m.in. degradacji środowiska
spowodowanej skutkami rewolucji łupkowej w USA,
rujnującej zasoby naturalne polityki ekonomicznej
nowych władz Brazylii, tj. kraju dysponującego jednymi
z największych na świecie obok Rosji i Kanady zasobami
wody czy efektów wynikających z docelowej
transformacji bilansu energetycznego Europy
Zachodniej. 

wzrost opłat za wodę wynikający zarówno z potrzeb
akumulacji środków na inwestycje w tym zakresie, jak i 
 z progresji kosztów eksploatacji, 
wzrost cen wody pitnej (w tym zwłaszcza mineralnej,
źródlanej i stołowej) wynikający z rosnącego popytu
podyktowanego zmianami w diecie, rosnącymi kosztami
opakowań oraz zmianami klimatycznymi, 
wzrost kosztów produkcji elementów infrastruktury
wodnej, np. urządzeń sanitarnych, interfejsów -
podyktowany m.in. rosnącymi kosztami pracy, energii,
surowców, 
wzrost cen żywności będących rezultatem rosnącej
konsumpcji, zmiany nawyków żywnościowych oraz
związanej z tym progresji kosztów upraw w rolnictwie
wraz z kosztami logistyki, 
wzrost ogólnych kosztów polis ubezpieczeniowych
wynikający głównie  z rosnących kosztów prowadzenia
działalności reasekuracyjnej w obliczu nasilających się
zjawisk ekstremalnych w przyrodzie.

Tabela 1. Przesłanki przemawiające za inwestycjami ,,w wodę”
Źródło: opracowanie własne 

ASPEKTY DOCHODOWE ASPEKTY AMORTYZUJĄCE STRONĘ KOSZTOWĄ



AUSTRALIJSKIE GIEŁDY WODY 

W latach 90. XX w Australii, będącej drugim
najbardziej wyschniętym kontynentem globu, a
zarazem państwem produkującym i
eksportującym ogromne nadwyżki żywności,
postanowiono diametralnie zmienić priorytety
polityki ekonomicznej w zakresie wody. W
największym skrócie istota tych działań polegała
na odejściu od dotowania ,,śladu wodnego” w
rolnictwie na rzecz dużo bardziej efektywnego i
odpowiadającego też duchowi tamtych czasów -
wolnorynkowego obrotu wodą. Zwrot ten mógł
być możliwy w wyniku uprzedniej zmiany
regulacji prawnych, na mocy których w 1994 r.
rozdzielono prawo własności do ziemi - od prawa
własności do wody. W następstwie tego zaczął
rozwijać się zdecentralizowany (antymonopolowo
- obligatoryjnie) rynek regionalnych ,,giełd wody”,
obsługiwany przez wyspecjalizowanych w tych
transakcjach wodnych brokerów. Z transakcjami
kasowymi (spot) oraz terminowymi kontraktami
(futures) na określone objętości praw do wody. 

Można tu przypomnieć, że jedna z wiodących tego
typu instytucji, tj. The Water Exchange zakupiona
została w 2007 r. przez NSX, czyli Giełdę Papierów
Wartościowych w australijskim Newcastle (w 2016
r. NSX przeniosła się do Sydney), by następnie w
2010 r. ponownie zostać zbytą, tym razem na
rzecz Envex Water Limited. Instytucja ta wraz z
platformą Waterfind, należy do najważniejszych
operatorów rynku wody w Australii. Oddajmy
prawdzie – rynku coraz częściej też
kontrowersyjnego, gdyż identyfikowanego jako
jedna z najistotniejszych przyczyn bankructw
wielu gospodarstw rolnych w tym kraju.

Efektywność gospodarowania w warunkach
ograniczoności zasobów stanowi istotę i sedno
praktyki gospodarczej oraz ekonomii jako nauki.
Przy czym, tak w jednym, jak i drugim wymiarze
efektywność nie może dystansować się od tego co
nazywa się społeczną odpowiedzialnością
biznesu, również w wymiarze
makroekonomicznym, do czego przed rokiem
nawoływał m.in. Jamie Dimon, szef
okrągłostołowego stowarzyszenia wielkich
koncernów amerykańskich (Business
Roundtable), a zarazem CEO banku JP Morgan
Chase & Co.

OPRACOWANIE

Wojciech Szymon Kowalski
Główny Analityk

Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
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FINANSOWANIE BIZNESU NA RYNKU
FINANSOWYM

Do wyboru jest wiele opcji. Są nimi między innymi
kredyty bankowe, dotacje agencji państwowych,
finansowanie Aniołów Biznesu, fundusze Venture
Capital czy też Private Equity (fundusze
inwestujące głównie poprzez instrumenty rynku
kapitałowego). Na tym rynku znajdziemy akcje i
obligacje. To one stanowią silną alternatywę dla
wyżej wymienionych możliwości. Akcje i obligacje
to jednak nie tylko rynek kapitałowy, ale także
rynek prywatny niezależnych inwestorów, którzy
potrafią zaakceptować znacznie mniejszą
płynność swoich inwestycji względem możliwości
serwowanych przez GPW i jej segmenty. To
właśnie środki od tych inwestorów możemy
wykorzystać gdy nasza firma jest jeszcze zbyt
mała na debiut na rynku New Connect czy Rynku
Głównym GPW, a potrzebuje kapitału na następny
krok biznesowy. Będzie to bardzo dobrym
krokiem przygotowującym przed szerokim
debiutem na polskiej giełdzie. Takie
postępowanie będzie miało także inną, bardzo
dużą zaletę. Akcjonariat inwestorów
indywidualnych czy obligatariusze są mniej
skłonni do próby uzyskania kontroli nad biznesem
przedsiębiorcy w porównaniu z funduszami VC, PE
a także Business Angels.

CO MOŻE ZATEM ZAOFEROWAĆ DOM
MAKLERSKI PRZED DEBIUTEM NA RYNKU NEW
CONNECT CZY RYNKU GŁÓWNYM GPW?

Dom maklerski jako pośrednik pomiędzy
niezależnym inwestorem a spółką poszukującą
gotówki jest spoiwem łączącym te dwie strony
rynku. Finalnie aktywem otrzymanym od domu
maklerskiego będzie gotówka przekazana
przedsiębiorcy dzięki akcjom czy obligacjom,
które to znajdą swoje miejsce w pasywach tej
firmy. Obligacje mogą emitować spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością, spółki
komandytowo-akcyjne oraz spółki akcyjne
(określa to ustawa o obligacjach). Nie muszą one
przekształcać swojej osobowości prawnej na
spółkę akcyjną, tak aby otrzymać kapitał dłużny,
po prostu posiadają zdolność emisyjną daną mu
przez ustawodawcę. Natomiast będzie to kapitał
zewnętrzny, dłużny.

Rynek kapitałowy, jako miejsce spotkania się inwestorów z przedsiębiorcami, jest
jednym z najważniejszych sprawdzianów firmy, która chce poważnie myśleć o swojej
przyszłości. Czy test ten jest trudniejszy od weryfikacji produktu spółki przez jej
klientów? Na to pytanie nie można jednoznacznie odpowiedzieć. Nie mniej jednak jest
to sprawdzian kluczowy, którego oblanie będzie widoczne na wykresie kursu akcji
spółki lub notowaniu jej obligacji.

FINANSOWANIE BIZNESU,
CZY TO AŻ TAK TRUDNE? 

8

,,Dom maklerski jako pośrednik
pomiędzy niezależnym

inwestorem a spółką poszukującą
gotówki jest spoiwem łączącym te

dwie strony rynku.”



Nadal nic nie odbywa się „za darmo”. Inwestor
obligacyjny posiadający takowe zabezpieczenia
rezygnuje z „nieograniczonego” zysku dostępnego
dla akcjonariusza dla „określonego” zysku z
obligacji. Dlatego też przyjmuje się, że obligacje są
bezpieczniejszym instrumentem rynku
kapitałowego.

JAKIE MA TO ZNACZENIE DLA PRZEDSIĘBIORCY
FINANSUJĄCEGO SIĘ AKCJAMI I OBLIGACJAMI?

Istota wyboru akcji i obligacji jest kalkulacją
biznesową. Koszt obligacji z punktu widzenia
Emitenta jest co do zasady niższy niż akcji.
Pozwalamy inwestorom na zysk w pewnej,
ograniczonej skali. Obligacje stanowią też
mniejsze ryzyko wrogiego przejęcia biznesu przez
obligatariuszy w porównaniu do akcjonariuszy.
Akcje będą dzielić się zyskiem z inwestorami w
znacznie większym stopniu, ale środki te emitent
będzie w stanie swobodniej wykorzystywać w
swojej działalności biznesowej. Co najważniejsze,
możliwe jest wykorzystanie obu tych
instrumentów finansowych łącznie.

KTÓRE SEKTORY GOSPODARKI SĄ
PREFEROWANE?

Preferencja wynika jedynie z koncepcji biznesowej
oraz jej atrakcyjności. Nie występuje tutaj tzw.
dyskryminacja branżowa, a jedynie selekcja
najlepszych koncepcji biznesowych. Zgłaszające
się spółki są różne. Od spółek reprezentujących
sektor gamingowy, poprzez spółki serwujące
rozrywki realne typu escape room. Popularny jest
w ostatnim czasie szeroko rozumiany sektor
odnawialnych źródeł energii (OZE) z racji swoich
zalet. Pojawiają się spółki energetyczne, chcące
poprawiać swoją rentowność z racji konwersji
źródeł zasilania na bardziej ekologiczne.  Nadal
spółki z sektora budowlanego są częstym
klientem domów maklerskich. Przykładowo,
ostatnimi projektami rozpatrywanymi w Prosper
Capital Dom Maklerski, były zaawansowane
technologicznie koncepcje dronów. 

JAK ZATEM WYGLĄDA PROCES UZYSKIWANIA
ŚRODKÓW FINANSOWYCH DZIĘKI EMISJI AKCJI
CZY OBLIGACJI?

Spółki chcące uzyskać finansowanie dzięki
pomocy domu maklerskiego muszą mieć już
ukształtowaną koncepcję biznesową. Czynnikiem
kluczowym dla akceptacji spółki przez dom
maklerski jest oczywiście rentowność działalności
i jej perspektywy.

Zdarza się jednak też tak, że spółki posiadające
znakomite perspektywy zostaną zaakceptowane
pomimo braku rentowności w ostatnim okresie.
Stanie się tak dlatego, ponieważ wyrafinowani
inwestorzy indywidualni zaakceptują
wcześniejszy brak rentowności spółki. Będą dla
nich się liczyć bardziej perspektywy tego
podmiotu czyli tzw. equity story. Jednak aby siła
pomysłu na biznes mogła przekonać takich
inwestorów, musi być ona wybitna. Ci inwestorzy
są skorzy do poniesienia większego ryzyka (brak
wcześniejszego performowania), ale muszą
dostrzegać również znacznie większe
perspektywy osiągnięcia rentowności swojego
inwestycyjnego kapitału.

Diametralnie inną charakterystykę mają obligacje.
O ile nikt nie neguje istotności perspektyw i
rentowności dla obligacji, to kładą one nacisk na
dodatkowy aspekt jakim są zabezpieczenia.
Ustanawia się je na wypadek niepowodzenia
finansowanego celu emisji i dzięki temu inwestor
będzie posiadać znacznie większą szansę na zwrot
swoich środków niż akcjonariusz.
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,,Zdarza się jednak też tak, że
spółki posiadające znakomite

perspektywy zostaną
zaakceptowane pomimo braku

rentowności w ostatnim okresie.”



OPRACOWANIE

Wawrzyniec Bąk
Manager Inwestycyjny

Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
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Projekty te mają zastosowanie przy ochronie
lotnisk, czy też elektrowni wiatrowych. Innymi
ciekawymi projektami są rozwiązania dla e-
commerce oraz szeroko rozumiane technologie
medyczne. Tak więc widzimy, że spektrum spółek
podlegających analizie jest dosyć szerokie.

JAK UBIEGAĆ SIĘ O KAPITAŁ?

Pierwszym krokiem jest wybór domu
maklerskiego. W Prosper Capital Dom Maklerski
należy wypełnić formularz kontaktowy dostępny
w zakładce „kontakt” na stronie internetowej. 

Następnie zostanie przypisany do spółki analityk i
to on pomaga spółce w uzyskiwaniu kapitału i
przejściu wszystkich kamieni milowych. Formularz
zgłoszeniowy służy także dla inwestorów
indywidualnych, którzy chcieliby zapoznać się z
możliwościami inwestycyjnymi emitentów.

ZAREJESTRUJ SIĘ NA  
WEBINAR EDUKACYJNY >>

W Prosper Capital Dom Maklerski nieustannie dążymy do
podnoszenia jakości świadczonych usług. Dzielmy się naszą
ekspercką wiedzą, umożliwiając Państwu lepsze
zrozumienie bieżącej sytuacji rynkowej, a także poszerzenie
wiedzy z zakresu finansów. Zachęcamy do uczestnictwa w
webinarach edukacyjnych, do których prowadzenia
zapraszamy uznanych ekspertów z rynku finansowego.

Sprawdź kalendarz naszych bezpłatnych webinarów
edukacyjnych! 

https://www.pcdm.pl/edukacja-pcdm/kalendarz-webinarow/
https://www.pcdm.pl/edukacja-pcdm/kalendarz-webinarow/
https://www.pcdm.pl/edukacja-pcdm/kalendarz-webinarow/


KONIUNKTURA JAK Z PODRĘCZNIKA 

Po 1989 r. gospodarka polska rozwija się w rytmie
niemal podręcznikowego, klasycznego cyklu
juglarowskiego. Cykl koniunkturalny, którego
nazwa wywodzi się od nazwiska jego odkrywcy, tj.
francuskiego lekarza, demografa i statystyka
Clemente`a Josepha Juglara (1819 – 1905),
stymulowany ma być głównie zmianami
technicznego wyposażenia czynników produkcji,
które przesądzają o regularności wahań
aktywności społeczno - ekonomicznej w
gospodarce. W klasycznym ujęciu cykl ten cechuje
się długością trwania od 6 do 10 lat (najczęściej 8
lat) lub według innych źródeł, uwzgledniających
późniejsze obserwacje, zawiera się w przedziale
czasu od 8  do 11 lat. W przypadku polskiej
gospodarki, jak widzimy na zamieszczonym dalej
rysunku (rys.1), możemy mówić o cyklach
praktycznie dekadowych. 

Aktualnie znajdujemy się w końcowej fazie
trzeciego, licząc od 1990 r., cyklu juglarowskim,
który po osiągnięciu swego ekstremum w 2018 r.,
gdy PKB wzrósł o 5,4%, wszedł już w fazę
schyłkową. 

Przypomnijmy też, że jeszcze w
przedpandemicznych prognozach zakładano
wyraźne osłabienie tempa wzrostu
gospodarczego w okresie dwóch najbliższych lat.
Opublikowane w styczniu 2020 r. badania
ankietowe, opracowane przez ekspertów z
Narodowego Banku Polskiego, zakładały, że
dynamika PKB w latach 2020 – 2021 wyniesie
odpowiednio: 3,4% oraz 3,2%. Wkrótce
oczekiwana te niespodziewanie zostały
dodatkowo zweryfikowane przez różne
następstwa pandemii COVID-19. W rezultacie po
27 latach nieprzerwanego wzrostu gospodarczego
- gospodarka polska skurczy się w 2020 r. o kilka
procent. Według najnowszej, tzn. uaktualnionej
(listopad 2020 r.), prognozy Komisji Europejskiej
(KE), regres ten ma wynieść –3,6%.  Jednocześnie
będzie to siódmy spadkowy rok w polskiej
gospodarce na przestrzeni minionego półwiecza.

Ostatni odczyt głównego wskaźnika makroekonomicznego kraju, czyli produktu
krajowego brutto, informuje nas, że w III kw. br. dynamika polskiej gospodarki
wyniosła +7,9% kw./kw. oraz –1,8% r./r. Niemniej, u progu nowego roku nasze myśli
nie tyle zaprząta przeszłość, co przede wszystkim kieruje nimi pragnienie spojrzenia w
przyszłość. Jeśli jednak spróbujemy odnaleźć nasz punkt położenia na nieco
wydłużonej osi czasu, to wówczas może się okazać, że z takiej właśnie perspektywy
przyszłość wcale nie musi pozostać zupełnie enigmatyczną. Przynajmniej w niektórych
jej aspektach. Zatem i refleksją na ten temat chcielibyśmy się  tu z czytelnikami
naszego comiesięcznego newslettera podzielić.

JUGLAROWSKIE CYKLE
POLSKIEJ GOSPODARKI
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,,Aktualnie znajdujemy się w
końcowej fazie trzeciego, licząc od
1990 r., cyklu juglarowskim, który
po osiągnięciu swego ekstremum
w 2018 r., gdy PKB wzrósł o 5,4%,

wszedł już w fazę schyłkową.”



W  świetle rzeczonej prognozy Komisji
Europejskiej, Polska znalazłaby się wśród
czterech europejskich gospodarek, o najniższym
w 2020 r. załamaniu PKB, tzn. za Litwą (–2,2%),
Irlandią (–2,3%) oraz Szwecją (–3,4%). Znacznie
dalszą natomiast lokatę pod względem wzrostu
PKB, miałaby zdaniem ekspertów z KE zająć w
2021 r. Z prognozowaną dynamiką na poziomie
3,3% byłoby to miejsce gdzieś na początku drugiej
dziesiątki, czyli m.in. też za Niemcami.  
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W listopadzie 2020 r. pojawiły się w kilku rodzimych
mediach biznesowych informacje o tym, że analitycy
banku Goldman Sachs mieliby przewidywać dla
Polski wzrost PKB w 2021 r. na poziomie aż 6,1%.
Rzecz jednak w tym, że trudno ustosunkować się do
publikacji, której nie za bardzo można zweryfikować
z materiałem źródłowym. 

Na stronie firmowej Goldmana Sachsa znajduje się
wprawdzie opublikowany w tym czasie Macro
Outlool 2021 (LINK), lecz literalnie Polska jest tam
wymieniona tylko raz, i to jako kraj dość mocno
dotknięty pandemią. 

Tabela 1. Dynamika PKB w krajach Unii Europejskiej w latach 2017 – 2022.

Źródło: Komisja Europejska

http://www.goldmansachs.com/insights/pages/gs-research/macro-outlook-2021/report.pdf


Otóż obserwacja 30-letniego tempa jej rozwoju
uwidacznia nam pewną prawidłowość, którą
można by zinterpretować 2-letnią fazą
pełzającego przejścia pomiędzy jednym, a drugim
cyklem koniunkturalnym. Takie ,,okresy
przechodnie” w których gospodarka ,,nabierała
oddechu” powtarzały się u nas z idealną, wręcz
dekadową regularnością, zarówno w latach 2001
– 2002, jak i w 2012 – 2013. Innymi słowy,
przynajmniej jak dotąd (!), pomiędzy wyraźnie
uwypuklającymi się cyklami koniunkturalnymi
występuje czas swoistego intermezzo. W trakcie
którego gospodarka porusza się wokół
zarysowującej się linii trendu w relatywnie niskim
tempie wzrostu, mieszczącym się w przedziale od
1,0% do 2,0%.

GOSPODARKA I GIEŁDA ,,LUBIĄ ŻYĆ W
HARMONII”  

Pozostając więc przy przyszłorocznych
prognozach Komisji Europejskiej – na podstawie
powyżej zamieszczonej tabeli - zauważamy, że na
tle innych krajów - gospodarka polska rozwijać się
ma w tempie dość stonowanym. Większość
innych państw podwyższoną dynamikę swego
PKB w 2021 r. zawdzięczać będzie tzw. efektowi
bazy, jednak w przypadku naszej gospodarki skala
niezbyt mocnej podstawy do odbicia - wcale nie
musi być tu decydująca. 
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Rysunek 1. Dynamika PKB Polski w latach 1990 – 2020* (w%, ceny stałe**).

Źródło: GUS
* dla 2020 r. prognoza Komisji Europejskiej
** ceny stałe = ceny średnioroczne roku poprzedniego



Nie oglądanych od czasu recesji transformacyjnej
z lat 1990 – 1991, która, co by nie powiedzieć, ale 
 akurat z punktu widzenia cyklu koniunkturalnego
- diametralnie odwróciła (vide rys. 2) kierunek
znajdującej się we wzrostowej (i przyśpieszającej
m.in. po tzw. ustawie Wilczka z 1988 r.) fazie
gospodarki. Po roku 1989 okresy słabszej
koniunktury lub recesji trwały u nas nie więcej niż
dwa lata, natomiast w poprzednich realiach
ustrojowych raz były to aż cztery lata (1979 –
1982), a raz tylko jeden (1984) rok.

Naturalnie rzeczywistość w obliczu nominalnie
spadkowego 2020 r. jest inna. Spowalniająca za
sprawą prawidłowości koniunkturalnych
gospodarka otrzymała dodatkowo potężny,
pandemiczny cios. Spowodował on, że zamiast
niskiego, lecz ciągle dodatniego tempa wzrostu
gospodarczego, nastąpiło zejście do sfery
wartości ujemnych. 
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Rysunek 2. Dynamika tempa wzrostu gospodarczego Polski w latach 1971 – 2020*.

Źródło: GUS, G. Wójtowicz, A. Wójtowicz, Historia Monetarna Polski (2003, ss. 182, 189), dla okresu 1971 – 1989
przyjęto kategorię dochodu narodowego wytworzonego (wg metody MPS).
*dla 2020 r. prognoza Komisji Europejskiej

W przypadku pierwszego spowolnienia
przypadającego na lata 2001 – 2002 widzimy, że
już rok wcześniej WIG zamknął się nieznacznie
,,pod kreską” (–1,31%), aby w następnym
ocierającym się o recesję roku (w naszych realiach
można chyba tak to interpretować) spaść o
prawie –22%. Przy czym, trzeba tu pamiętać o
ówczesnym olbrzymim efekcie zewnętrznym, tzn.
pęknięciu bańki internetowej. Przysłowiowe
,,dno’ notowań będące następstwem dot – com
buble na amerykańskim NASDAQ miało miejsce w
dniu 9 października 2002 r. 

O ile makroekonomiczne powroty na ścieżkę
dynamicznego wzrostu w przypadku polskiej
gospodarki potrzebują jak widzimy nieco czasu,
to nie sposób w tym miejscu uchylać się też od
pytania jak zatem w takich okresach
zachowywała się nasza giełda. Produkt krajowy
brutto jest jak wiadomo najszerszym wskaźnikiem
makroekonomicznym gospodarki, zatem
najbardziej adekwatnym dla niego odniesieniem
będzie zapewne WIG, czyli najszerszy indeks
warszawskiego rynku akcji.



Zatem tego, któremu przypisywane są zadania o
informowaniu na temat zbliżających się punktów
zwrotnych w tzw. realnej makro-sferze
gospodarki.

Od początku pandemicznego 2020 r. do
pierwszych dni grudnia - WIG ciągle wykazywał
spadek w zakresie rocznej stopy zwrotu (na 2.12.
2020: –6,34%), lecz równocześnie od wiosennego
,,dołka”  (tj. 13.03. zamknął się przy 37 164,02 pkt),
zdołał odrobić już ponad 45%. Obserwowana od
połowy marca tendencja nader więc dynamicznie
wychodzi naprzeciw ogólnym przyszłorocznym
prognozom i oczekiwaniom.

Z nadziejami, ufnie spoglądając w przyszłość nie
powinno się jednak zapominać, że choć:
,,wszystkie cykle pochodzą z tej samej rodziny, to
nie ma wśród nich bliźniąt”. Owe credo badaczy
koniunktury, autorstwa brytyjskiego ekonomisty
Arthura Cecila Pigou (1877 – 1959) pomimo
upływu lat pozostaje bowiem ciągle aktualne.

Główny indeks tego rynku Nasdaq Composite
stracił w trakcie całego 2002 r. –31,5%, zaś WIG
funkcjonujący w anturażu niskiego PKB zdołał ten
rok zakończyć z wyraźnym przeszło 3% plusem.

Z kolei przy drugim spowolnieniu gospodarki
przypadającym na lata 2012 - 2013 można
stwierdzić, że wszystko co złe na naszej giełdzie
zrealizowało się rok wcześniej, czyli w 2011 r.
kiedy WIG spadł o prawie –21%. Naturalnie i tym
razem trudny do przecenienia był wpływ
ówczesnego sentymentu na najważniejszych
globalnych parkietach. 

Niemniej, najstarszy indeks amerykańskiego
rynku akcji, tj. Dow Jones Industrial zyskał w 2011
r. nieco ponad 5,5%, zaś WIG zamknął tamten rok
z dwucyfrową wartością ujemną. By z kolei, w już
w roku następnym osiągnąć dwucyfrową
progresję, w czym zanadto i tym razem nie
przeszkadzało mu wyhamowywanie
makroekonomicznego otocznia.   Przy wszystkich
zewnętrznych uwarunkowaniach, tak w jednym
jak i w drugim okresie spowolnienia w naszej
gospodarce – trudno zarzucić WIG-owi, że źle
wywiązał się z roli wskaźnika wyprzedzającego
koniunktury.
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Tabela 2. Dynamika polskiego PKB oraz WIG w okresach spowolnienia gospodarczego.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz GPW SA.



Jest to też dobra sposobność, aby przypomnieć,
że już w połowie lat 80. XX wieku, ówczesna
Republika Federalna Niemiec oraz Niemiecka
Republika Demokratyczna były najważniejszymi
partnerami gospodarczymi Polski, tzn.
odpowiednio numerami - dwa i trzy, ustępując
pod tym względem z oczywistych powodów
jedynie byłemu ZSRR. Przykładowo w 1985 r. na
oba państwa niemieckie przypadało łącznie ok.
15% naszych obrotów handlowych z zagranicą.
Relacje  gospodarcze z tego okresu są zresztą też
dostrzegalne na poniższym rysunku. Tym
bardziej, że ilustruje on również fakt, że  w ogóle
po 1986 r., zatem roku w którym Polska
przystąpiła do Międzynarodowego Funduszu
Walutowego, nasze koniunkturalne powiązania ze
światem stają się coraz wyraźniejsze.

WSPARCIE SĄSIADA MOŻE BYĆ ZNACZĄCE 
 
Inną, i nie mniej istotną cechą charakterystyczną
wahań koniunkturalnych w polskiej gospodarce
jest  daleko idąca zależność kierunku rodzimego
cyklu od wektora koniunktury naszego
zachodniego sąsiada. Ta zacieśniająca się
zdecydowanie od trzech dekad synchronizacja
cykli koniunkturalnych (rys. 3) jest rezultatem
gęstniejących sukcesywnie po 1990 wzajemnych
więzi gospodarczych, opartych na kooperacji w
zakresie produkcji, inwestycjach, wymianie
towarów oraz przepływie kapitałów i pracy.
Szczególnie jednak wyraźna stała się od przełomu
lat dziewięćdziesiąt i dwutysięcznych, czyli w
okresie bezpośrednio poprzedzającym
przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, którego
notabene Republika Federalna Niemiec była
największym chyba wśród członków tzw. starej
Unii - orędownikiem.

16

Rysunek 3. Dynamika PKB Niemiec* i Polski w latach 1980 – 2021**.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MFW. 
*dla Niemiec mediana prognoz instytucji
 **dla Polski prognoza Komisji Europejskiej



W 2019 r. Niemcy sprzedały do USA towary i usługi
o łącznej wartości 132,8 mld USD, co stanowiło
ponad 8,9% całego eksportu tego kraju.

Warto sobie zdać sprawę z tego, że ciągu czterech
ostatnich lat nad Niemcami wisiało bardzo
poważne zagrożenie w postaci narzucenia przez
Waszyngton - drastycznej polityki
protekcjonistycznej.  W najbardziej spektakularny
sposób mogącej się przełożyć na daleko idące
ograniczenia w zakresie eksportu pojazdów
mechanicznych do Stanów Zjednoczonych, o
czym niejednokrotnie zresztą ustępujący
prezydent USA niejednokrotnie wspominał. W
rzeczywistości konsekwencje te oznaczałyby
bardzo poważny kryzys dla całej proeksportowo
ukierunkowanej gospodarki RFN. Nie trzeba
nadmiernie wyjaśniać, że taka sytuacja bardzo
dotkliwie uderzyłaby też we wszystkich jej
kooperantów, czyli również w nas.

Mediana z wyszczególnionych poniżej prognoz
(tab.3) dla gospodarki Republiki Federalnej
Niemiec wskazuje, że w przyszłym roku powinna
się ona rozwijać w tempie ok. 4,5%, czyli o +1,2%
szybciej niż wynosi prognoza Komisji Europejskiej
dla Polski. Sytuacja kiedy w danym roku
niemiecki PKB rośnie dynamicznej od swego
polskiego odpowiednika miała już miejsce w
pokryzysowym 2010 r. Tempo wzrostu PKB
Niemiec wyniosło wówczas 4,2%, zaś Polski 3,6%.
W obliczu utrzymującej się koronawirusowej
pandemii rok 2021 pozostaje ciągle jeszcze sporą
niewiadomą. Niemniej, jeśli przyjąć, że sytuacja
będzie się wkrótce istotnie normalizować, to
gospodarka RFN może zostać bardzo znaczącym,
jeśli nie największym beneficjantem - ostatnich
wyborów prezydenckich w USA. To zaś
oznaczałoby możliwość osiągnięcia jeszcze
szybszego tempa wzrostu gospodarczego. W
wymiarze poszczególnych krajów - Stany
Zjednoczone – są najważniejszym dla RFN
zewnętrznym rynkiem zbytu. 
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Tabela 3. Prognozy niemieckiego PKB w latach 2020 – 2021.

Źródło: opracowanie własne na podstawie prognoz opublikowanych przez wyszczególnione w tabeli instytucje.



OPRACOWANIE

Wojciech Szymon Kowalski
Główny Analityk

Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
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DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ 
O AKTUALNYCH EMISJACH >>

Jesteśmy profesjonalnym doradcą oraz
pośrednikiem w obszarze pozyskiwania przez
przedsiębiorców kapitału dłużnego w drodze emisji
obligacji. Posiadamy również duże doświadczenie
w zakresie oferowania akcji spółek i wprowadzania
ich do obrotu - zarówno na rynku regulowanym
GPW, jak i alternatywnym (NewConnect). 

Zapoznaj się z aktualnie trwającymi i
przeprowadzonymi emisjami akcji oraz
obligacji.

https://www.pcdm.pl/emisje/
https://www.pcdm.pl/emisje/
https://www.pcdm.pl/emisje/


Ustawy wprowadziły restrykcje w pracy m.in.
sądów, których działalność została zawieszona na
okres ponad 3 miesięcy, poprzez wykaz spraw
pilnych, którymi sądy powinny zajmować się w
pierwszej kolejności, przy czym w wykazie spraw
pilnych nie znalazły się sprawy majątkowe, w tym
sprawy o dochodzenie należności. Spowodowało
to sytuację, w której przesunięciu uległy terminy
uzyskania sądowych nakazów zapłaty w
poszczególnych sprawach. Kolejnym ryzykiem
związanym z pandemią COVID-19 było czasowe
zawieszenie przez komorników sądowych m.in.
działalności terenowej, a także ogłaszania
terminów licytacji majątków dłużników, co
spowodowało przesunięcie w czasie potencjalnych
wpływów, w szczególności z wierzytelności
zabezpieczonych. Dodatkowo 26 maja 2020r. w
życie weszła nowelizacja kodeksu postepowania
cywilnego, wzmacniająca pozycję dłużnika w
postępowaniu egzekucyjnym skierowanym do
nieruchomości służącej zaspokojeniu potrzeb
mieszkaniowych dłużnika. W miarę upływu czasu
okazało się jednak, iż wyniki firm windykacyjnych
nie potwierdziły tych obaw. Prowadzone czynności
windykacyjne pozwoliły na niejednokrotnie
zwiększenie efektywności i wzrost odzysków,
szczególnie w odniesieniu do wierzytelności
niezabezpieczonych.

Nie ma przypadku w tym,  że od wielu lat polska
spółka KRUK S.A. jest w czołówce największych
firm windykacyjnych w Europie. Sukces firm
windykacyjnych opiera się na koncyliacyjnym
podejściu do kwestii zadłużenia, wpływa na to
m.in. edukacja klientów banków i firm
pożyczkowych na temat możliwości wychodzenia
z pętli zadłużenia, indywidualne podejście do
każdej wierzytelności i pomoc w spłacie
zobowiązań poprzez restrukturyzację zadłużenia. 
 
Rok 2020 przyniósł pandemię COVID-19 i w
początkowej fazie zamknięcia gospodarki, firmy
windykacyjne mogły mieć obawy, co do poziomu
spłacalności na zakupionych portfelach lub
świadcząc taką usługę setkom tysięcy firm ze
wszystkich branż, które są uczestnikami rynku.
 
Obawy co do skuteczności działań
windykacyjnych i wpływów z wierzytelności
związane były m.in. z  wprowadzeniem do
systemu prawnego przez ustawodawcę szeregu
nowych rozwiązań w ramach tzw. tarcz
antykryzysowych. 

Polski rynek zarządzania wierzytelnościami jest jednym z liderów tego sektora w
Europie pod względem rozwoju, automatyzacji procesów, etyki prowadzenia biznesu,
przyrostu zadłużenia, ale również poziomu odzysków. W kuluarach branży od lat
słychać mocne głosy, że polski sektor wierzytelności wiedzie prym jeśli chodzi o
standardy windykacji i nowatorskie podejście, którego przejawem jest traktowanie
osób zadłużonych jako klientów spółki windykacyjnej. Sprzyja to w postrzeganiu
sektora jako istotnego elementu gospodarki, wspomagającego utrzymanie stabilności
finansowej wierzycieli pierwotnych i postrzeganiu  firm windykacyjnych jako solidnych
i wiarygodnych partnerów.

RYNEK  ZARZĄDZANIA
WIERZYTELNOŚCIAMI
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Na rynek obrotu wierzytelnościami wróciły
również należności od firm pożyczkowych. W I
półroczu 2020r. ze względu na ograniczenia
wynikające z jednej z ustaw „Tarcz
Antykryzysowych” (ograniczenia MPKK –
maksymalnych pozaodsetkowych kosztów
kredytu) oraz spadku zainteresowania klientów w
dobie pandemii zaciąganiem zobowiązań,
nastąpił   - zgodnie z danymi BIK – spadek
udzielanych pożyczek pozabankowych o blisko
36% w porównaniu do roku ubiegłego. Od
czerwca 2020r. obserwuje się na rynku stopniowy
wzrost udzielanych tego typu pożyczek.

Na powrót obrotu wierzytelnościami do poziomu
sprzed pandemii wpływ będzie miało pogorszenie
się sytuacji finansowej dłużników instytucji
bankowych i pozabankowych. Jakkolwiek
zgodnie z majowym raportem BIG InfoMonitor
Polacy weszli w kryzys wywołany pandemią
COVID-19 z około 80 miliardami zł niespłaconych
długów, to zgodnie z danymi opublikowanymi w
listopadzie 2020r. przez InfoDług w II i III kwartale
2020r. nastąpił wzrost zaległości płatności wśród
konsumentów z tytułu nieopłaconych rachunków
i rat kredytowych o prawie 800 mln zł, w
odniesieniu do analogicznego okresu roku
ubiegłego i wynosił 83 miliardy złotych, przy
jednoczesnym nieznacznym spadku liczby
dłużników. 

Wzrosty odzysków z portfeli potwierdzają
zarówno duzi gracze na rynku wierzytelności tacy
jak KRUK SA (wg informacji opublikowanych przez
tę firmę   w październiku 2020r. za pierwsze 3
kwartały nastąpił wzrost spłat z portfeli będących
w posiadaniu Grupy KRUK o 3% w porównaniu z
analogicznym okresem roku ubiegłego), ale także
mniejsze, dynamicznie rozwijające się  firmy
windykacyjne jak Efficenter Sp. z o.o, która
zanotowała 15% wzrost spłacalności z portfeli. W
kontekście  spółki Efficenter to świetny przykład
firmy, która poprzez postawienie na
automatyzację masowych procesów
windykacyjnych ogranicza koszty ich realizacji.
Przekłada się to bezpośrednio na jakość obsługi
klienta, nawiązywanie relacji z dłużnikami i
skrócenie czasu odzyskiwania należności.
Przyjęta strategia działania czyni Efficenter spółką
rentowną, o stabilnej sytuacji finansowej i
perspektywach umożliwiających dynamiczny
rozwój w kolejnych latach.

RYNEK OBROTU WIERZYTELNOŚCIAMI
 
Rynek obrotu wierzytelności w dobie pandemii w
pierwszym półroczu 2020r. przechodził
spowolnienie i w praktyce handel
wierzytelnościami został wstrzymany. Zarówno
firmy i fundusz skupujące wierzytelności, jak i
sprzedawcy wierzytelności oczekiwali na rozwój
sytuacji na rynku gospodarczym. 
 
Na rynku obrotu wierzytelnościami w 3 kwartale
zaobserwowano powrót do organizowania
przetargów na sprzedaż wierzytelności, zarówno
przez banki jak i instytucje pożyczkowe  -
przetargów nowych jak i tych zawieszonych w I
półroczu 2020 r.

Analitycy rynków wskazują, iż w ciągu
najbliższych 12 miesięcy 2021 roku można
spodziewać się powrotu do normalnego poziomu
podaży wierzytelności na rynku, szczególnie, że w
instytucjach bankowych kończyć się będzie
możliwość zawieszania płatności kredytów tzw.
„wakacji kredytowych”, które tylko przesunęły w
czasie konieczność spłacania wymagalnych
zobowiązań. 
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Coraz większego zatem znaczenia nabiera
automatyzacja procesu dochodzenia wierzytelności
i posiadanie narzędzi umożliwiających sprawną i
skuteczną windykację, przy jednoczesnym
ograniczeniu kosztów prowadzonych działań.

Adekwatność reakcji  i ustalenie optymalnej ścieżki
dochodzenia wierzytelności umożliwia bowiem
maksymalizację skuteczności działania w
odpowiednim czasie i maksymalizację
efektywności, poprzez omijanie działań potencjalnie
nieskutecznych lub zbyt kosztownych w stosunku
do przewidywanego odzysku. Szybkość reakcji 
 zapewnia wyprzedzenie konkurencji poprzez
odzyskanie wierzytelności w pierwszej kolejności
oraz ograniczenie kosztów dochodzenia
wierzytelności.

Automatyzacja czynności np. poprzez  kierowanie
masowych pozwów z wykorzystaniem EPU
(elektronicznego postępowania upominawczego)
zgodnie z danymi przedstawionymi przez spółkę
Efficenter, pozwala na osiągnięcie skuteczności
przekraczającej  90% uzyskanych nakazów zapłaty
w stosunku do złożonych pozwów. 
 
Poziom skuteczności prowadzonych działań, dobre
oszacowanie rentowności kupowanych portfeli oraz
stopień zawansowania technologicznego firmy
windykacyjnej zapewniający odpowiedni poziom
odzysku z zainwestowanych środków jest
czynnikiem wpływającym na decyzje inwestycyjne w
zakresie finansowania zakupów wierzytelności,
który w zdecydowanym stopniu oparty jest o rynek
obligacji korporacyjnych.

Dodatkowo, zgodnie z przeprowadzonym przez
Związek Przedsiębiorstw Finansowych i Instytut
Rozwoju Gospodarczego SGH badaniem, w III
kwartale 2020r. nastąpił spadek respondentów
obsługujących swoje bieżące zobowiązania -
obecnie 66% gospodarstw domowych deklaruje
bieżące regulowania swoich zobowiązań, podczas
gdy w poprzednim kwartale taką deklarację
złożyło 75% gospodarstw domowych biorących
udział w badaniu. O 4% wzrósł także odsetek
badanych zauważających małe problemy w
obsłudze swoich zobowiązań – obecnie jest to
24% (wobec ok. 20% w poprzednim kwartale).

Istnieją zatem symptomy, iż w kolejnych latach
podaż wierzytelności na rynku może się
zwiększyć. Sytuacja osób i instytucji
korzystających z kredytów i pożyczek,
przewidywane problemy ze spłacaniem
należności oraz ogólna sytuacja gospodarcza
będą miały wpływ na poziom kształtowania się
cen na rynku wierzytelności. 
 
Ceny wierzytelności, które w latach poprzednich
rozpoczęły powrót do normalności, obecnie
dodatkowo winny uwzględniać zwiększone
potencjalne ryzyko dla nabywców związane ze
zmianami obserwowanymi w otoczeniu
gospodarczym. Ograniczenie ryzyka związanego z
zakupem wierzytelności i uzyskaniem
prognozowanych wpływów z portfeli
determinowane jest posiadaniem danych i
informacji o osobach zobowiązanych, organizacją
procesu dochodzenia wierzytelności i
podejmowania szybkich i adekwatnych działań.
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Tabela 1. Zobowiązania pozakredytowe i kredytowe na przestrzeni 2020 roku.

Źródło: InfoDług. 



Rynek obrotu wierzytelnościami wraz z rynkiem
sektora nieruchomościowego są największymi
beneficjentami finansowania obligacjami
korporacyjnymi, przy czym rynek wierzytelności
charakteryzuje się zdecydowanie mniejszą
wrażliwością na wszelkie negatywne  zmiany w
gospodarce. Niezależność rynku wierzytelności od
koniunktury w gospodarce wraz ze stabilnością
cen zakupu wierzytelności ograniczają  ryzyko
inwestycji w sektor obrotu wierzytelnościami, zaś
regularne generowanie dodatnich przepływów
pieniężnych z odzysków na portfelach pozwala
inwestorom na osiągnięcie zysku. Nie bez
znaczenia jest fakt, iż korzyści z obrotu
wierzytelnościami osiągają także zbywcy
wierzytelności, poprawiając, poprzez sprzedaż
wierzytelności, swoją płynność finansową.

W Prosper Capital Dom Maklerski nieustannie dążymy do
podnoszenia jakości świadczonych usług. Dzielmy się naszą
ekspercką wiedzą, umożliwiając Państwu lepsze
zrozumienie bieżącej sytuacji rynkowej, a także poszerzenie
wiedzy z zakresu finansów. Na Państwa ręce oddajemy
unikatowe ebooki edukacyjne poruszające najistotniejsze
kwestie z zakresu rynku finansowego. 

Zachęcamy do pobrania naszych bezpłatnych e-booków
edukacyjnych!

Mając na uwadze powyższe, rynek obrotu
wierzytelnościami pomimo pojedynczych
przypadków firm windykacyjnych, które nie
zrealizowały zobowiązań wynikających z
warunków emisji obligacji, wydaje się być nadal
atrakcyjnym i perspektywicznym sektorem do
inwestowania.

Małgorzata Drozdowska

Wykładowca na Podyplomowych Studiach Windykacji Należności SGH
Prezes Zarządu CDR Investment sp. z o.o.
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OPRACOWANIE

POBIERZ BEZPŁATNY 
E-BOOK EDUKACYJNY >> 

https://www.pcdm.pl/edukacja-pcdm/e-book-2020-12-07/
https://www.pcdm.pl/edukacja-pcdm/e-book-2020-12-07/
https://www.pcdm.pl/edukacja-pcdm/e-book-2020-12-07/
https://www.pcdm.pl/edukacja-pcdm/e-book-2020-12-07/


NOTA PRAWNA

Niniejsza publikacja została opracowana oraz stanowi w całości własność intelektualną Prosper Capital
Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Waryńskiego 3a, 00-645 Warszawa, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000065126,
REGON: 016637802, NIP 5252199110, kapitał zakładowy 6.306.691,00 zł, opłacony w całości (dalej jako
„Prosper Capital DM”). 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny oraz nie jest elementem świadczenia
usług doradczych, w szczególności doradztwa inwestycyjnego, finansowego, prawnego lub podatkowego,
nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej dot. instrumentów finansowych lub emitentów i nie powinien
stanowić bezpośredniej podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Przedstawiona publikacja nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Odbiorcy
niniejszej publikacji, przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinni zasięgnąć opinii
niezależnego doradcy finansowego. Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi
porady inwestycyjnej. 

Jakiekolwiek dane finansowe, historyczne porównania i przewidywania przedstawione w niniejszej
publikacji nie są i nie mogą być poczytywane jako gwarancja ich osiągnięcia lub spełnienia w przyszłości.
Informacje zostały opracowane przez autorów zgodnie z ich najlepszą wiedzą i doświadczeniem, z
zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne
informacje uznawalne jako wiarygodne, które mogą ulegać dezaktualizacji wraz z upływem czasu. Prosper
Capital Dom Maklerski S.A. oraz pozostali autorzy materiału nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie
niedokładności lub pominięcia. Niniejsza publikacja wyraża wiedzę autorów zgodnie ze stanem na dzień
sporządzenia.
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O NAS
Jesteśmy Domem Maklerskim, który umożliwia pozyskiwanie oraz pomnażanie kapitału w mądry
sposób. Na bazie wieloletniego doświadczenia naszego zespołu oraz aktualnej wiedzy rynkowej,
proponujemy naszym Klientom najbardziej optymalne rozwiązania na rynku kapitałowym.
Prowadzimy emisję i dystrybucję starannie przygotowanych papierów wartościowych, takich jak:
akcje, obligacje oraz certyfikaty Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych. Ponadto realizujemy
transakcje na rynku niepublicznym oraz zarządzamy strukturą agentów (AFI), którzy oferują swoim
klientom usługi Domu Maklerskiego. Jesteśmy również autoryzowanym doradcą na rynku
NewConnect i Catalyst oraz firmą partnerską GPW dla MSP.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
22 201 11 30

biuro@pcdm.pl

www.pcdm.pl

REGON: 016637802
NIP: 5252199110
KRS: 0000065126

Polna Corner, VIII p.
ul. Waryńskiego 3A

00-645 Warszawa

Prowadzimy 
w pozyskiwaniu kapitału

https://www.facebook.com/DMprospercapital
https://www.linkedin.com/company/12584024/
https://www.youtube.com/channel/UC7A0V4-xrIFRqJrIqqTDwkw
http://13.59.158.250/
http://pcdm.pl/
https://www.pcdm.pl/

