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Szanowni Państwo, 

zapraszam do zapoznania się z  z marcowym wydaniem naszego newslettera. W
bieżącym numerze, znajdą Państwo artykuł Piotra Krasuskiego - Managera
Inwestycyjnego PCDM – prezentujący przykłady wykorzystania Superbohaterów
w filmach oraz w sektorze gamingowym. Temat obecnie jest nam szczególnie
bliski ze względu na rozpoczętą emisję Akcji Serii K spółki gamingowej - BTC
Studios S.A., która w ostatnim okresie rozpoczęła promocję gry Zorro The
Chronicles. 

Wawrzyniec Bąk przedstawił w swojej publikacji  makroekonomiczne spojrzenie
na rynek deweloperski w Polsce. Dodatkowo na Państwa ręce oddajemy artykuł
przygotowany przez nasz Zespół Analiz, dot. szeroko rozumianego przemysłu
półprzewodników i układów scalonych, który w ostatnich latach ma bardzo duży
wpływ na inne dziedziny gospodarki. 

Zachęcam do kontaktu z pracownikami naszej sieci sprzedaży, którzy chętnie
przedstawią Państwu pełne informacje związane z obecnie dostępnymi ofertami
akcji, obligacji, Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych jak i dostępnych od
niedawna w naszej ofercie Funduszy Inwestycyjnych Otwartych. W związku z
rozszerzeniem naszej oferty o jednostki uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych
Otwartych oraz Specjalistycznych Funduszy Inwestycyjnych Otwartych, w
ostatnim okresie przesłaliśmy do Państwa nowe Regulaminy obejmujące swoim
zakresem te nowe produkty. 

Zachęcamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej,  na której znajdą
Państwo szczegółowe informacje związane z naszą aktualną ofertą oraz
prowadzonych emisjach. 

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

Batman jest bohaterem licznych serii komiksów wydawanych przez DC Comics. Po raz pierwszy pojawił się w
czasopiśmie komiksowym Detective Comics vol.1 #27 w maju 1939 roku. Twórcami postaci byli Bob Kane i Bill
Finger, jednak przez wiele lat tylko Kane był oficjalnie podawany jako autor. Tworząc postać Batmana, Kane
inspirował się postacią Zorro – zamaskowanego bohatera walczącego ze złem. Człowiek w kostiumie
nietoperza nie jest obdarzony żadnymi nadludzkimi mocami. Posiada za to nowoczesny sprzęt i pojazdy. Nie
jest mu obcy trening fizyczny. 

Człowiek-nietoperz stał się bohaterem licznych seriali animowanych i filmów. Pierwszy raz na ekranie pojawił
się w 1943 roku w serialu „Batman”. W postać tytułową wcielił się Lewis Wilson. W kontynuacji serialu „Batman
i Robin” główną rolę zagrał Robert Lowery. W serialu telewizyjnym z lat 60 oraz w filmie „Batman: The Movie”
zagrał Adam West. W 1989 roku powstał film w reżyserii Tima Burtona pt. „Batman” z Michaelem Keatonem w
roli głównej. Budżet filmu to 35 mln USD a przychody – 411 mln USD. Kontynuacja filmu pt. „Powrót Batmana”
z 1992 roku przyniosła 266 mln USD przychodu. Dystrybutorem obu filmów był Warner Bros. W latach 90-tych
powstały kolejne dwa filmy, w których tytułową postać zagrali Val Kilmer i George Clooney. 

Kolejna seria filmów z Batmanem rozpoczęła się w 2005 roku od produkcji „Batman: Begins” W roli głównej po
raz pierwszy pojawił się Christian Bale. Aktor ten zagrał też rolę Batmana w dwóch kolejnych filmach: „The
Dark Knight” z 2008 roku okazał się dużym sukcesem komercyjnym. 

Rozwój światowego rynku gier komputerowych przyspieszył na skutek pandemii koronawirusa. Wśród
najpopularniejszych produkcji są gry o superbohaterach, występujących wcześniej w komiksach,
serialach i filmach. Są to niekiedy produkcje bestsellerowe, a ich wydawcy osiągają wielomilionowe
przychody. W niniejszym artykule przedstawiono najpopularniejszych superbohaterów filmowych,
którzy odnieśli sukces również w grach video.

SUPERBOHATEROWIE 
W GRACH VIDEO
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Źródło: https://antyweb.pl/najlepsze-gry-z-batmanem/, dostęp dnia: 19.03.2021 r. 
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Wykres 1 Koszty i przychody z filmów o Batmanie

Źródło: Statista.com, dostęp dnia 19.03.2021 r.

Film ustanowił rekord otwarcia w USA z wynikiem 158 mln dolarów i był jednym z czterech najbardziej
dochodowych filmów w historii z wynikiem ponad 1 mld dolarów (w 2009 roku). W 2012 roku swoją premierę
miała kontynuacja „The Dark Knight Rises”. Budżet produkcji to 250 mln dolarów a przychody – 1 084 mln
dolarów. 

Batman jest również bohaterem licznych gier video. Największym uznaniem wśród graczy cieszy się seria
Batman Arkham. W maju 2007 roku prawa do wykorzystywania wizerunku postaci trafiły do spółki Eidos
(obecnie Square Enix). Niedługo potem skontaktowali się z tą spółką przedstawiciele brytyjskiego
niezależnego studia Rocksteady Studios, oferując swoją wizję gry o Człowieku-nietoperzu. Pomysł został
zaakceptowany i jesienią 2007 roku rozpoczęto prace. Rocksteady Studios miało wtedy na koncie zaledwie
jedną grę i zatrudniało około 40 pracowników. Ich liczba wzrosła do sześćdziesięciu w momencie ukończenia
prac nad grą. Dla porównania w pracach nad porównywalnymi grami, np. Assassin’s Creed czy Call Of Duty
uczestniczy od pięciuset do tysiąca osób. W sierpniu 2009 roku swoją premierę miała gra Batman: Arkham
Asylum. Produkcja spotkała się z ciepłym przyjęciem ze strony krytyków i graczy. Sprzedano 9,5 miliona
egzemplarzy. W lutym 2010 roku Rocksteady Studios trafiło pod skrzydła Time Warner Company i stało się
jednym z zespołów należących do Warner Bros Interactive Entertainment. W 2011 roku pojawiła się kolejna
produkcja na licencji DC Comics, Batman Arkham City. Produkcja trafiła na pecety i konsole PlayStation 4 oraz
Xbox One, a po latach także na Nintendo Wii U. W ciągu roku od premiery sprzedano 12,5 miliona egzemplarzy
gry, a przychody wyniosły ponad 600 mln dolarów. Całkowita sprzedaż gry to 14,3 miliona kopii. Kolejną
produkcją Rocksteady Studios była gra Batman: Arkham Knight, która trafiła do sprzedaży w czerwcu 2015
roku i rozeszła się w ilości 6,2 miliona egzemplarzy. W październiku 2016 roku pojawiła się gra Batman:
Arkham VR - gra będąca interaktywnym doświadczeniem opracowanym z myślą o goglach rzeczywistości
wirtualnej.

SPIDER-MAN

Spider-Man to postać znana z komiksów wydawanych przez Marvel Comics. Została stworzona przez
scenarzystę Stana Lee, rysownika Steve’a Ditko, a także Jacka Kirby'ego. Po raz pierwszy Człowiek-pająk
pojawił się w 1962 roku w piętnastym numerze komiksu „Amazon Fantasy vol.1”. Wkrótce stał się bohaterem
serii komiksów. 
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W zamyśle twórców postaci Spider-Man miał być superbohaterem, z którym czytelnicy mogliby się
utożsamiać. W wyniku ugryzienia przez napromieniowanego pająka podczas pokazu naukowego nastoletni
Peter Parker uzyskał nadludzkie moce. Posiada siłę, kondycję, zręczność, umiejętności walki wręcz i
nieprzeciętną inteligencję, a przede wszystkim umiejętność chodzenia po ścianach i wystrzeliwania sztucznej
pajęczyny. 

Pomimo posiadania fantastycznych mocy, Peter Parker w życiu codziennym zmaga się z problemami
typowego nastolatka: opiekuje się samotną ciotką, w wolnym czasie próbuje dorobić kilka dolarów, choruje, a
po walkach długo dochodzi do siebie. Początkowo swoje wyjątkowe umiejętności wykorzystywał jedynie do
zarabiania pieniędzy dzięki walkom na scenie. Jednak po tym, jak pozwolił uciec przestępcy, który postrzelił
jego wujka, postanowił walczyć ze złem.

Postać Spider-Mana została także przeniesiona na duży ekran. Początkowo filmy z tym bohaterem z lat 80-
tych nie były zbyt udane. Od 2002 roku na podstawie tej postaci powstało kilka kinowych adaptacji produkcji
Sony Pictures Entertainment, będącej  właścicielem praw do filmowych ekranizacji tego superbohatera. Film
Spider-Man z 2002 roku zapoczątkował trylogię w reżyserii Sama Raimiego z Tobeyem Maguire’em w tytułowej
roli. Kolejne części trylogii to Spider-Man 2 z 2004 roku i Spider-Man 3 z 2007. Kolejna seria filmów ze Spider-
Manem rozpoczęła się w 2012 roku filmem „Niesamowity Spider-Man” w reżyserii Marka Webba. Tytułową rolę
zagrał Andrew Garfield. W 2014 roku powstała część druga „Spider-Man 2”. Filmy te nie odniosły
spektakularnego sukcesu finansowego. Kolejny film „Spider-Man Homecoming” powstał w roku 2017 i był
stworzony we współpracy Sony Pictures z Marvel Studios. Film zarobił 880 mln dolarów przy budżecie 175 mln
dolarów. Dwa lata później na ekrany kin trafił film „Spider-Man: Far From Home”. Budżet filmu wyniósł 160
mln dolarów. Film zarobił ponad 1,13 miliarda USD i był najbardziej dochodowym filmem wytwórni Sony
Pictures w historii wyprzedzając dotychczasowego lidera - „Skyfall”. Planowane są kolejne dwa filmy, w tym
„Spider-Man: No Way Home”, którego premiera ma się odbyć w tym roku.

Tabela 1 Przychody z filmów o Spider-Manie w Ameryce Północnej i na świecie

Źródło: Statista.com, dostęp dnia 19.03.2021 r.

Spider-Man posiada też swoje miejsce w grach video. Pierwsza gra z tą postacią pojawiła się w 1982 roku na Atari 2600.
Od tamtej pory powstało kilkadziesiąt gier ze Spider-Manem na komputery i konsole. Największym sukcesem cieszyła się
gra Marvel’s Spider-Man na PlayStation 4. Jest to przygodowa gra akcji, która swoją premierę miała we wrześniu 2018
roku. Gra została stworzona przez Isomniac Games a jej wydawcą jest Sony Interactive Entertainment. 



W przewodnim wątku fabularnym gry główny antagonista superbohatera – Mister Negative organizuje spisek
mający na celu przejęcie kontroli nad przestępczym półświatkiem Nowego Jorku. Kiedy Mister Negative grozi
wypuszczeniem śmiercionośnego wirusa, Spider Man musi stawić mu czoła i chronić miasto jednocześnie
zajmując się osobistymi problemami jego cywilnej osobowości, Petera Parkera.

Rozgrywka jest prezentowana z perspektywy trzeciej osoby, ze szczególnym naciskiem na przemieszczanie się
i zdolności bojowe Spider-Mana. Główny bohater może  swobodnie poruszać się po Nowym Jorku, wchodzić w
interakcje z innymi postaciami, podejmować misje i odblokowywać nowe gadżety i kombinezony,
przechodząc przez główną historię lub wykonując zadania. Poza fabułą gracz może wykonywać misje
poboczne, aby odblokować dodatkową zawartość i przedmioty do zebrania. Walka koncentruje się na łączeniu
ataków w łańcuchy oraz wykorzystywaniu środowiska i sieci do obezwładniania wielu wrogów, jednocześnie
unikając obrażeń.

Spider-Man został wydany na PlayStation 4 w dniu 7 września 2018 r. Gra otrzymała pochwały za narrację,
charakterystykę, walkę i mechanikę bujania na pajęczynie, chociaż niektórzy krytykowali jej otwarty świat za
brak innowacji. Wielu recenzentów nazwało ją jedną z najlepszych gier o superbohaterach, jakie kiedykolwiek
powstały, niektórzy porównują ją pozytywnie do serii Batman: Arkham. Produkcja zdobyła kilka pochwał na
koniec roku od różnych publikacji o grach, krytyków i nagród na ceremoniach dla twórców gier.

W trakcie pierwszych trzech dni od premiery sprzedano 3,3 mln egzemplarzy gry Spider-Man. Była to
najszybciej sprzedająca się gra w historii Sony. USA Today oszacowało, że gra zarobiła w tym okresie co
najmniej 198 mln dolarów. Była to kwota przewyższająca 117 mln dolarów wpływów z filmu Spider-Man:
Homecomming podczas pierwszego weekendu po jego północnoamerykańskiej premierze. Według
oszacowań NPD Group sprzedaż Spider-Mana w pierwszym miesiącu po premierze była o 37% wyższa niż
łączna sprzedaż w miesiącu premiery wszystkich gier Spider-Mana wydanych od czasu, gdy grupa zaczęła
śledzić te dane w 1995 roku.

Jak dotychczas na całym świecie sprzedano ponad 20 milionów egzemplarzy gry Marvel’s Spider-Man –
wynika z informacji zawartych na profilu Davida Bulla, starszego menedżera ds. globalnego marketingu marki
PlayStation, na portalu LinkedIn. 
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Źródło: https://www.eurogamer.pl/articles/2018-09-04-marvels-spider-man-recenzja, dostęp dnia: 19.03.2021 r. 



ZORRO

Zorro to fikcyjna postać, która po raz pierwszy pojawiła się w powieści amerykańskiego pisarza Johnston
McCulleya „The Curse OF Capistrano” z 1919 roku. Inspiracją dla powstania postaci były opowieści o
kalifornijskim banicie Joaquinie Murieta. Bohater Zorro ma dwa oblicza. Prywatnie jest Don Diego de la Vegą –
bogatym próżniakiem bez ambicji politycznych, prowadzącym spokojne życie. Kiedy trzeba walczyć z
niesprawiedliwością, zakłada czarną pelerynę, maskę i ze szpadą w dłoni pod pseudonimem Zorro rusza na
ratunek. Jego znakiem rozpoznawczym jest litera Z. Koń na którym jeździ nazywa się Tornado. Korzysta z
doskonałych umiejętności szermierki. Tajemnicę swego pana, który nocą przeistacza się w dzielnego obrońcę
uciśnionych, zna tylko towarzysz jego wypraw, niemy sługa Bernardo. 

Postać Zorro wielokrotnie pojawiała się w filmach. Pierwszym z nich był „Znak Zorro” z 1920 roku. Jednym z
najpopularniejszych był film „Maska Zorro” z 1998 roku. W rolach głównych wystąpili wówczas Antonio
Banderas, Anthony Hopkins i Catherine Zeta-Jones. Film spotkał się z uznaniem krytyków i widzów, przede
wszystkim ze względu na humor i dynamiczne sekwencje walk. W 2005 roku trafiła na ekrany kontynuacja –
film „Legenda Zorro”. Zorro był też bohaterem licznych seriali, jak również seriali animowanych. Bardzo
popularny był serial z 1957 z Guyem Williamsem w roli tytułowej wytwórni Walta Disneya oraz animowany
serial „Zorro The Chronicles”.

Zorro pojawi się również w grze video. W dniu 21 sierpnia 2020 roku notowane na rynku New Connect
warszawskie studio BTC Studios S.A. podpisało umowę z kanadyjską spółką PVP Games Incorporation –
studiem posiadającym umowę licencyjną na produkcję gier video pod marką „Zorro The Chronicles” na
podstawie uzyskanej licencji od Zorro Productions Inc. Na podstawie tej umowy BTC Studios będzie
współproducentem, dystrybutorem i wydawcą gry „Zorro The Chronicles”. Premiera gry zapowiadana jest na
trzeci/czwarty kwartał 2021 roku. Produkcja inspirowana jest takimi tytułami jak Batman Arkham Asylum,
Spider-Man i Assassin's Creed. Przedstawiciele spółki zapowiadają, że gra, mimo że jest skierowana do
najmłodszych (od siódmego roku życia) będzie atrakcyjna dla pozostałych graczy. Przedstawiciele BTC Studios
podkreślają, że przemoc w grze nie występuje, a sposób przedstawienia pojedynków jest humorystyczny.
Wykonanie gry zostało powierzone kanadyjskiej spółce Bkom Studios, w którym za Zorro the Chronicles
odpowiada Pierre Leroux, znany z produkcji między innymi Assassin’s Creed dla Ubisoft. Gra zostanie wydana
na wszystkich głównych platformach – PC, Sony PlayStation, Nintendo Switch oraz Microsoft XBOX. Następnie
BTC Studios S.A. planuje wydanie wersji mobilnych gry na platformy Android oraz iOS w dziesięciu wersjach
językowych.
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Źródło: https://zorrothegame.com/, dostęp dnia: 19.03.2021 r. 
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OPRACOWANIE

Piotr Krasuski 
Manager Inwestycyjny

Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ 
WEBINARÓW EDUKACYJNYCH>>

Interesujesz się gamingiem i chcesz dowiedzieć się więcej o
inwestycji w ten sektor? Serdecznie zapraszamy do zapoznania się
z nagraniami z naszych 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/
https://www.pcdm.pl/edukacja-pcdm/kalendarz-webinarow/


Rekordowo niskie środowisko stóp procentowych. Nieruchomości z racji relatywnej stabilności swojej
wartości często służą jako zabezpieczenie zobowiązań (głównie mającego źródło jako środki
uzupełniające na ich zakup). Obecnie koszty tych zobowiązań są bardzo niskie co poprawia rentowność
transakcji kupna i sprzedaży (tzw. flip-a na nieruchomości) a także klasycznego najmu. Z racji jednak tego,
że większość kredytów jest oparta o stawki WIBOR plus marża koszt zadłużenia może wzrosnąć w
przyszłości. Co więcej kredyty inwestycyjne mają wbudowane minimalne stawki w wysokości marży
kredytu. Tak więc nawet gdyby koszt pieniądza był ujemny to klienci muszą zapłacić stawkę minimalną w
wysokości właśnie marży do stawki WIBOR. Dość zaskakująco jednak po ostatnim posiedzeniu Rady
Polityki Pieniężnej (RPP) pojawiły się komentarze sugerujące możliwość obniżenia stóp z 0,1% do 0%.
Efekt takiej obniżki były minimalnie pozytywny dla kalkulacji pojedynczej rentowności inwestycji
nieruchomościowej jednak w skali całej gospodarki „przesuwa” to znacznie pewne przepływy pieniężne
pomiędzy podmiotami gospodarczymi. 

W praktyce była możliwość kupna niektórych obligacji notowanych na rynku Catalyst grubo poniżej 90% za
nominał obligacji (np. kupno obligacji za 90 zł o nominalne 100 zł płacącej kupon w wysokości stawki WIBOR +
marża). Nie było rzadkością osiągnięcie stopy YTM obligacji (rentowności brutto do wykupu) w wysokości
prawie dwucyfrowej od emitentów o jakich dzisiaj zabiegają wszyscy (Kruk, PCC Rokita, Alior Bank, Echo,
Lokum). Roczne obligacje Getin Banku dawały możliwości zarobku rzędu 20% w rok (tutaj okazja
korespondowała do słabych wyników finansowych i bazy kapitałowej banku). Byli wśród nich przedstawiciele
z sektora rynku nieruchomościowego. Na tego typu okazję przyjdzie nam poczekać zapewne długo. Jednak
inwestowanie to „tu i teraz” i jest to praca prospektywna. Czy zatem aktualna sytuacja rynku nieruchomości
mieszkaniowych, a pośrednio działania deweloperów, są bezpieczne dla kapitału ulokowanego w ten sektor?

Już dziś możemy powiedzieć z pewnością, że w porównaniu do innych sektorów gospodarki, deweloperzy
mieszkaniowi przeszli kryzys 2020 roku bezobjawowo. Ich projekty były bardzo pożądane przez klientów, co
miało swoje odzwierciedlenie w cenach uzyskiwanych na rynku pierwotnym, a także ilości lokali gotowych w
zapasach. Nadal popyt na mieszkania jest kreowany wieloma czynnikami jakie wpływały na niego w
poprzednich okresach. Najważniejszymi są:

MAKROEKONOMICZNE SPOJRZENIE NA
RYNEK DEWELOPERSKI W POLSCE

Na pewno dla wielu z nas rok 2020 będzie zapamiętany na bardzo długo. Nietypowość wydarzeń tego
okresu była na tyle istotna, że będziemy następnym pokoleniom opowiadać historie i emocje
towarzyszące tej całej sytuacji. Dla rynków kapitałowych jednak nie była to wielce odmienna historia od
poprzednich. W momencie największej paniki, gdy kupowano zapasy żywności i środków czystości
pojawiło się wiele okazji na rynkach kapitałowych. Działo się to, gdy przecena dzienna największych
indeksów rzędu -5% była w zasadzie naturalna, a obligacje korporacyjne mocno taniały. Tak jak to
bywa w trudnych momentach, z aspektami behawioralnymi nie umiało sobie poradzić zarówno wielu
inwestorów, jak i profesjonalistów. W związku z tym pojawiały się okazje dla odpornych nerwowo i
tych, którzy mogli pozwolić sobie na utratę 30% kapitału zainwestowanego w kilka dni.
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Polacy z racji swojej skromnej wiedzy dot. rynków kapitałowych preferują nieruchomości jako aktywo,
które rozumieją (namacalność, zrozumienie przepływów pieniężnych tego aktywa). Zakup mieszkania jest
dla nich alokacją kapitału dającą relatywne bezpieczeństwo ochrony kapitału. To subiektywne poczucie
bezpieczeństwa wynika z tego, że wycenę nieruchomości robi się tylko w momencie sprzedaży
nieruchomości (niezależnie od tego czy była to nieruchomość inwestycyjna czy na potrzeby własne) a zysk
na kapitale (ang. capital gain tj. pomijając możliwy do uzyskania przychód z czynszu najmu) tej inwestycji
np. rzędu 20% w perspektywie 10 lat jest traktowany jako atrakcyjny (bo jednorazowy) a w przeliczeniu
rocznym jest to skromny zarobek oscylujący 1,85% (czyli jeszcze niedawno tyle ile można było zarobić na
lokatach). Zauważmy, że patrząc na ceny rynku pierwotnego (wykres w dalszej części tekstu) w okresie
IVQ2008 do IVQ2020 wzrosły o jedynie 10% co pokazuje, jak ważny jest także moment kupna
nieruchomości. Ponadto w inwestycjach nieruchomościowych pomija się pozycje kosztowe takie jak
podatki (np. PCC), koszty notarialne czy koszt zaangażowania swojego czasu. Po prostu pojmowanie
samej nieruchomości jest rozumowane poprzez heurystyki pomijające często bardzo istotne kalkulacje
czy aspekty. Ponownie mamy do czynienia z finansami behawioralnymi. 
Odroczenie konsumpcji wynikłej z lockdown-u a także nieatrakcyjność inwestycji pozbawionych ryzyka
(np. depozyty bankowe). Efektem tego jest prowokowanie inwestorów czy też zwykłych Kowalskich do
inwestycji w bardziej ryzykowne aktywa. Jest to groźny aspekt obniżki stóp procentowych ponieważ
inwestorzy mogą alokować środki zbyt agresywnie i przy możliwej prawdziwej dekoniunkturze giełdowej
oraz gospodarczej mogą ponieść straty, których w innym wypadku by nie ponieśli ponieważ nie zostaliby
„wypchani” pośrednio w ryzykowniejsze aktywa. O problemie tym wspomniał ostatnio członek RPP Pan
Eugeniusz Gatnar, odpowiadając na możliwość ponownego obniżenia stóp procentowych. Pomijając
moralność obniżki stóp (dotychczasowej i jak i rozważanej po ostatnich słowach Pana Glapińskiego)
powyższy czynnik jest kolejnym budującym popyt na produkty deweloperów. Zamożniejsza część
Polaków dodatkowo zdążyła zaoszczędzić sporo środków nie wydając jej na różne rozrywki czy wyjazdy
zakazane podczas pandemii. Środki te będą szukały ujścia w zakupie nieruchomości na potrzeby
inwestycyjne.
Stosunkowo stabilnej sytuacji na rynku pracy. Pomimo wielu wad prezentacyjnych jakim jest wskaźnik
(odczyt) bezrobocia to przesłanki z niego płynąc są optymistyczne. Bezrobocie wzrosło co prawda do 6,1%
w lipcu 2020 roku z poziomu 5,5% w lutym tegoż roku jednak w porównaniu do innych gospodarek był to
wzrost delikatny (abstrahując od różnic w prawie pracowników w różnych krajach). Odczyt z grudnia 2020
wskazuje na bezrobocie rzędu 6,2% i wskazuje na pewną stabilizację. Obecne poziomy bezrobocia lepiej
można porównać z historycznymi odczytami jakie miały miejsce w Polsce. Wtedy też poziom 6,2% nie
będzie się wydawać nam zbyt duży. Ta stabilność wskaźnika utrzymuje popyt na mieszkania w zakresie
zaspokojenia podstawowych potrzeb jakim są własne cztery ściany.
Luzowanie polityki kredytowej banków. Pojawia się coraz to więcej ofert pozwalających kupić mieszkanie
osobom posiadającym mniejsze oszczędności i zdolności kredytowe. Obniżenie poziomu wkładu
własnego do 10% z 20% wartości nieruchomości będzie sprzyjać zakupom nieruchomości przez osoby
mniej usytuowane ale także te bardziej dotknięte pandemią. Efekt ten powinien być znacznie mniejszy dla
kupna mieszkania pod najem z racji tego, że często marża do stawiki WIBOR dla kredytu z poziomem
kapitału własnego 10% względem tego z poziomem 20% jest około 40% wyższa. Taki wzrost marży bardzo
mocno zakłóca opłacalność najmu poprzez bardzo wysoki poziom długu. Luzowanie polityki kredytowej
jest pośrednio spowodowane obniżką stóp procentowych. Instytucje bankowe aby ratować swoją
rentowność będą szukały dochodów prowizyjnych (np. poprzez podwyżkę marż kredytowych ale ilości
udzielonych kredytów). Kredyty hipoteczne są jednymi z lepiej spłacających się kredytów i agresywna
polityka kredytowa w tym zakresie może przynieść lepsze skutki niż luzowanie wymogów w kredytach
gotówkowych. 



Jakie mamy perspektywy dla tego sektora? W najbliższych miesiącach bardzo prawdopodobne będzie
luzowanie gospodarek. Spowoduje to powrót (zapewne większości) pracowników do biur a to z kolei co
powinno sprzyjać stawkom czynszów najmu osiąganym w największych miastach Polski. To dodatkowy
czynnik jaki może wpływać pozytywnie na przyszłe ceny nieruchomości. Bardzo często pewnym indykatorem
w zakresie przewartościowania rynku nieruchomości są wskaźniki ceny mieszkań do stawek czynszu najmu.
Zależność jaką badają te wskaźniki to kwestia czy stawka czynszu jest adekwatna do ceny nieruchomości.
Jeśli stawka ta będzie zbyt niska cena nieruchomości powinna spaść, jeśli zbyt duża, cena nieruchomości
powinna wzrosnąć tak aby pewna proporcja została zachowana. Wskaźniki takie opierają się o racjonalne
podejście do użytkowania mieszkań. Warto przy tym pamiętać, że cześć inwestorów nie kupuje nieruchomości
wyłącznie w celach inwestycyjnych i dlatego wskaźniki te nie dadzą pełnej odpowiedzi w zakresie czy
nieruchomości są atrakcyjne. Niemniej jednak warto pamiętać, że czynsze w ostatnim czasie nie nadążały za
cenami nieruchomości a dywergencja (odchylenie) w tym zakresie została wzmocniona poprzez pandemię.
Problem ten nie dotyczył tylko Polski ale także całej UE. Fakt wzrostu cen nieruchomości ma zatem swoje
źródło w aktualnej polityce monetarnej rządów (dodruk pustego pieniądza) a swoje odbicie ma to w tym, że z
raportów deweloperów wynika, iż nawet około 40% lokali mieszkalnych jest kupowane za gotówkę.

Jakie są dodatkowe zagrożenia wynikłe z praktycznie zerowych stóp procentowych? Zerowe stopy powodują,
że w momencie pojawienia się kryzysu banki centralne nie będą miały już możliwości obniżenia kosztu
pieniądza i pobudzenia gospodarki. Mogą one jedynie dodrukowywać pusty pieniądz (już i tak to robią) ale
efekt „przesunięcia” przepływów pieniężnych w realnej gospodarce nie będzie już możliwy. Dodatkowo
serwując bardzo niskie stopy procentowe przyzwyczajona gospodarka do taniego kosztu finansowania (coraz
bardziej zadłużona) będzie jeszcze bardziej wrażliwa na realne zmiany koniunktury. Niestety utopia tego, że
bogactwo społeczeństw bierze się nie z wytworzenia dóbr, pracy i postępu technologicznego a nie zastrzyków
monetarnych może wszystkim odbić silną czkawką.

JAK ZATEM POWYŻSZE CZYNNIKI WPŁYWAŁY NA CENY MIESZKAŃ?

Powróćmy przez chwilę do artykułów jakie były publikowane przez niektórych komentatorów a dotyczyły
możliwego załamania się cen na rynku nieruchomościowym z powodów pandemii. Niestety rynki mają, krótką
pamięć i jak zwykle w sytuacjach stresowych na rynku pojawia się dużo emocjonalnych opracowań.
Powracając do sedna, o ile wszystkie skutki pandemii nie są jeszcze znane to widzimy już, że istotnej korekty
cen mieszkań nie było w 2020 roku. Widzimy to na wykresie zlokalizowanym poniżej:
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Wykres 1 Ceny rynku pierwotnego w największych miastach (od 2006 r. do 2020 r.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie NBP



Powyżej zaprezentowaliśmy ceny dla rynku pierwotnego jakie są dostępne w zasobach Narodowego Banku
Polski od początku prowadzenia tej ewidencji. Od 2011 roku do początku 2018 roku cena nieruchomości
pozostawała w trendzie bocznym. Jedynie ostatnie trzy lata przyniosły znaczące wzrosty w związku z tym
popatrzmy na dynamikę cen w tym okresie.

Dzięki powyższej tabeli możemy wstępnie spojrzeć jaka była „inflacja” konsumencka w zakresie jednego z
najbardziej podstawowych dóbr dla człowieka jakim jest własne lokum. Warto przytoczyć tutaj statystykę, z
której wynika, że średnio około 30% dochodu miesięcznego Polaka to koszt związany z posiadaniem własnego
mieszkania. Co prawda taka kalkulacja „inflacji” jest stosunkowo pobieżna (należałoby jeszcze rozpatrywać
wiele innych czynników np. czynsze najmu oraz czynsze związane z mediami) natomiast skala wzrostów
wskazuje na bardzo silną dynamikę, która patrząc na wcześniejszy wywód ma solidne podstawy do dalszych,
zapewne skromniejszych wzrostów.
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Wykres 2 Ceny rynku pierwotnego w największych miastach (od 2016 r. do 2020 r.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie NBP

Analizując dane jakie były podstawą do stworzenia wykresu z ostatnich 3 lat możemy zobaczyć jaka była skala
wzrostów na poszczególnych rynkach lokalnych w przeliczeniu kwotowym oraz procentowym.

Tabela 1  Skala wzrostów na poszczególnych rynkach lokalnych w przeliczeniu kwotowym oraz procentowym

Źródło: Opracowanie własne na podstawie NBP. Dane sub-okresów bez uwzględnienia kapitalizacji



JAKIE WYZWANIA STOJĄ PRZED DEWELOPERAMI?

Obecnie z rozmów z emitentami odbieramy sygnały, że dużym problemem jest przepustowość odpowiednich
instytucji państwowych, głównie w zakresie wydawania pozwoleń (kolejki na wpisy w sądach
wieczystoksięgowych są również znaczne). Wynikłe z tego np. późniejsze wydanie pozwolenia na budowę
będzie czynnikiem ograniczającym podaż nowych mieszkań a zatem będzie to pozytywnie wpływać na ceny
mieszkań na rynku wtórnym i ceny sprzedaży obecnych zasobów deweloperów. Paradoksalnie taka
ograniczona przepustowość stabilizuje rynek nieruchomości gdyż tworzy się tutaj pewien quasi automatyczny
stabilizator koniunktury. Jednak emitenci nie mogą rozpoczynać tylu inwestycji ile mogą sobie życzyć. Warto
pamiętać, że strategia deweloperów polega na osiągnięciu odpowiedniej marży na projektach i zbyt duża
podaż nowych mieszkań spowoduje spadki ich wyników finansowych. Dodatkowo posiadając ograniczone
zasoby siły roboczej, zlimitowane możliwości w zakresie pozyskania dodatkowego finansowania wynikające z
ograniczonych kapitałów własnych, czy ilości kompetentnych podwykonawców, nie mogą oni rozpoczynać
zbyt dużej ilości projektów.

Innym ważnym problemem deweloperów są coraz to mniej atrakcyjne grunty pod nowe projekty. Wynika to
głównie z tego, że dobro jakim jest grunt jest dobrem ograniczonym oraz tym, że na bazie obecnej
makroekonomii (dodruku masowego taniego pieniądza) posiadacze takich gruntów niechętnie chcą sprzedaż
takie grunty bez znacznej premii spekulacyjnej. Nie da się ukryć, że odczyty inflacyjne na poziomie 3,4 % w
2020 w Polsce (wskaźnik CPI; inflacyjny) powodują, że realnie środki ludności szukają ujścia (np. w
nieruchomości albo rynki kapitałowe). Występuje także narastająca nieufność obywateli do obecnie
prowadzonej polityki dodruku pieniądza i działań polityki pieniężnej. W związku z tym coraz więcej osób nie
ufa oficjalnym statystykom i poszukuje inwestycji antyinflacyjnych. Dlatego też inwestycje w grunty powracają
do łask (nawet po wcześniejszych problemach legislacyjnych w zakresie handlu ziemią w Polsce).

JAKIE SĄ RYZYKA WYNIKAJĄCE Z OBECNEGO STANU NISKICH STÓP PROCENTOWYCH ORAZ
DYNAMICZNYCH ZMIAN CEN W OSTATNICH OKRESACH?

Dużym ryzykiem dla rynku nieruchomościowego byłoby pojawienie się przesytu oferty mieszkań. Nie widać
jednak żadnych przesłanek mogących sugerować właśnie taki stan rzeczy. Oferta deweloperów jest szybko
wyprzedawana a nowe budowy są limitowane możliwościami deweloperów ale także urzędów. Same portfele
kredytów hipotecznych nie wskazują na możliwość masowego pojawienia się podaży związanej z licytacją
nieterminowych dłużników. Możliwa presja inflacyjna również może być korzystna dla inwestorów gdyż będą
oni w stanie przerzucać koszty na najemców poprzez co będzie następować ochrona wartości nieruchomości.
Wydaje się, że możliwe zmiany legislacyjne dotyczące nieruchomości a w zasadzie opodatkowania
nieruchomości mogłyby wywołać pewne negatywne zmiany na rynku. Proszę jednak pamiętać, że obecna
konstrukcja podatku od czynności cywilno-prawnych będąca na rynku dotyczy rynku wtórnego i jest w
pewnym sensie zaadaptowana do inflacyjnego wzrostu cen nieruchomości (stawka ta wynosi 2%).
Opodatkowanie zaś dodatkowo oferty rynku pierwotnego nie powinno spowodować załamania na rynku
nieruchomości gdyż rynek pierwotny odpowiada za znacznie mniejszą liczbę transakcji. 

Jak możemy dostrzec powyżej obecnie próżno szukać czynników mogących świadczyć o tym, że rynek
nieruchomości jest w złej kondycji. Czy jednak aż tak duża dynamika cen pozostanie bez wyjaśnienia?
Wytłumaczenia należy szukać w samej perspektywie patrzenia na rynek nieruchomości. Zbiór informacji
powyższych dotyczył perspektywy wyłącznie krótkoterminowej (inwestorzy mają bardzo niebezpieczną
tendencję do patrzenia na „tu i teraz”). 
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Ilości ludności mieszkających w danym regionie czyli samych trendach migracyjnych oraz populacyjnych.
Preferencjach ludności względem wielkości mieszkania czy też odległości od centrów miast.
Zwiększającej się mobilności ludzi wynikającej z powolnej ale jednak pozytywnej poprawy infrastruktury
drogowej oraz komunikacyjnej.
Samej konkurencyjności gospodarczej Polski jako kraju czy też połaci gruntu jakim jest terytorium Polski. 
Jakości wszystkich portfeli kredytów hipotecznych ich spłacalności oraz średnią zapadalnością. 

Rynek ten bazuje jednak na dużo dłuższych perspektywach makroekonomicznych wynikających przykładowo
z:

Zakładając więc, że rynek nieruchomości (długoterminowy popyt oraz podaż na tym rynku) dąży do optimum
jakim jest np. średnia wielkość mieszkania w krajach UE lub średni wskaźnik m2 mieszkania przypadającego
na jednego lokatora w gospodarstwie domowym to możliwe jest, że to co się stało w ostatnich 3 latach jest
częścią długookresowego dostosowywania się popytu i podaży na tym rynku. Możliwe zatem jest to, że
sprowokowany (niskimi stopami oraz dodrukiem pieniądza) zwiększony popyt na mieszkania, wynikający z
zakupów inwestycyjnych spowoduje przesunięcie (spiętrzenie) budów jak i samych transakcji dot.
nieruchomości z lat przyszłych na lata obecne. Zwiększona ilość budów pozwoli na wykonanie przeważającej
ilości czynności dostosowawczych na tym rynku pozwalających na zmniejszenie luki pomiędzy oczekiwaniami
klientów dot. średniego m2 mieszkania na lokatora a stanem obecnym. Czyli mówiąc wprost: toco mieliśmy
wybudować w perspektywie kilku dekad, wykonamy szybciej tak aby później budować mniej. Możliwe jest
zatem to, że aktualne ceny nieruchomości ulegną stabilizacji na obecnych poziomach w perspektywie kilku
dekad lat i nieruchomości po prostu będą oferowały zysk kapitałowy (ang. capital gain) na poziomie znacznie
mniejszym niż ten jaki wykazały w zaprezentowanej powyżej tabeli dla okresu 4 letniego. Po prostu obecne
ceny mogą implikować, że wskaźnik IRR rynku nieruchomościowego będzie skromniejszy i ta ogólna klasa
aktywów w perspektywie kilku dekad nie przyniesie zysków tak znacznych w przeliczeniu rocznym, jak w
ostatnich latach. Nie znaczy to, że pasywne inwestycje w nieruchomości będą nieatrakcyjne w najbliższych
latach. Po w ostatnim okresie mogliśmy skonsumować znaczną część zysków jaka była dostępna dla tej klasy
aktywów w perspektywie kilku dekad natomiast obecnie pozostało tego tortu do podziału odrobinę mniej.
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model IDM (ang. Integraded device manufactures) - zajmujące się kompleksowo projektowaniem,
produkcją i sprzedażą układów scalonych, np. Intel, Samsung czy Texas Instrument);
model Fabless (od ang. fabricationless) - w którym realizacja produkcji wykonywana jest ,,na zewnątrz”, a
firma skupia się na projektowaniu i sprzedaży, przykładem tego są firmy: Qualcomm, Nvida, Broadcom; 
model Foundry(tzn. odlewni), czyli produkcji całych układów scalonych lub/i kluczowych ich elementów,
tj. półprzewodników, wafli krzemowych itp.; światowym liderem segmentu Foundry jest tajwański TSMC. 

CASUS ,,EFEKTU MOTYLA” 

W scenariuszach dla polskiej gospodarki na 2021 r. zakładano, że zdynamizowanie produkcji przemysłowej i
sprzedaży eksportowej odbywać się będzie przy wydatnym wsparciu ze strony odżywającego po
pandemicznym załamaniu sektora samochodowego. Według tajwańskiej firmy analitycznej TrendForce,
wyspecjalizowanej w branży samochodowej, a zwłaszcza w produkcji jej komponentów, roczna sprzedaż
pojazdów na świecie powinna w 2021 r. osiągnąć poziom ok. 84 mln sztuk wobec 77 mln aut w 2020 r., co
przekładałoby się na progresję rzędu +9 %. 

Rzecz w tym, że na rynku podzespołów, i to tych najbardziej zminiaturyzowanych jakimi są właśnie układy
scalone dla motoryzacji wystąpiły na przełomie roku wąskie, i to doprawdy bardzo wąskie gardła w
zaopatrzeniu. Mamy zatem do czynienia z tym co zwykło nazywać się ,,efektem motyla”, który wręcz
modelowo, choć tym razem pejoratywnie uwypukla makroekonomiczne aspekty sektora automotive.

GDZIE I DLACZEGO PRZERWAŁ SIĘ AUTOMOBILOWY ŁAŃCUCH DOSTAW 

Współczesna branża producentów układów scalonych, czyli biznes wyrosły z praktycznego zastosowania
prawa Ohma, cechuje się zróżnicowanym modelem funkcjonowania. Takim w którym jak w soczewce odbijają
się kilkudziesięcioletnie praktyki outsourcingowe w strategiach globalnego zarządzania korporacjami. Krótko
mówiąc rynek układów scalonych, jak wiele innych branż mocno się w minionych dekadach rozczłonkował. W
następstwie tego mamy tu podmioty działające w oparciu o:

MIKROSKOPIJNY BIZNES, KTÓRY
TRZĘSIE ŚWIATOWĄ MAKROEKONOMIĄ 

 
Szeroko rozumiany przemysł samochodowy (ang. automotive), tzn. obejmujący zarówno taśmę
produkcyjno - montażową pojazdów, jak również wyrób różnych elementów konstrukcyjnych i
podzespołów, generuje ok. 8 % naszego PKB (np. w 2019 r.). Tym samym, stabilizuje obroty handlu
zagranicznego, z trwałą dodajmy tendencją do dodatniej kontrybucji salda handlu zagranicznego w
produkt krajowy brutto (jak np. w 2020 r.), a także zapewnia przynajmniej 150 tys. stabilnych,
etatowych miejsc pracy w polskiej gospodarce. W tej sytuacji koniunktura w globalnej branży
motoryzacyjnej wraz z jej uwarunkowaniami staje się istotną zmienną makroekonomiczną,
wybiegającą daleko poza rynek ,,czterech kół”. 
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Pierwsze symptomy poważnych problemów zaopatrzeniowych w układy scalone dla sektora samochodowego
pojawiły się jak miało to miejsce w przypadku Volkswagena w grudniu 2020 r. Wkrótce jednak okazało się, że
motoryzacyjny gigant z siedzibą w Wolfsburgu nie jest w tym odosobniony. Podobnie pod ścianą znaleźli się
m.in.: Ford, General Motors, Fiat/Chrysler czy Toyota, Nissan i Honda. Na tym tle chlubnym wyjątkiem stała się
KIA, gdzie specjaliści od zaopatrzenia byli bardziej przewidujący i zwrócili na taką ewentualność uwagę jeszcze
w październiku 2020 r. 

W największym skrócie rzecz ma się tak, że kiedy na wiosnę zeszłego roku gros globalnej gospodarki zastygła
w lockdownie, a potem całoroczna sprzedaż ,,siadła”, to branża automobilowa i jej stali dostawcy (np. Bosch),
wpierw w Niemczech, a potem jak się okazało także i na świecie, utracili czujność w zagwarantowaniu sobie na
czas określonej ilości chipów. 
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Tabela 1  Wielkość sprzedaży największych na świecie producentów układów scalonych  i półprzewodników w 2020 r. (w
mln USD)

Źródło: IC Insights; *prognoza (z listopada 2020 r.);**produkcja elementów optoelektroniki, czujników (ang. sensors) i
układów dyskretnych(ang. discrete; ***skrót AMD od Advanced Micro Devices Inc.

Najwyraźniej więc nie wzięli pod uwagę tego, że pandemia wygenerowała olbrzymie zapotrzebowanie na
elektronikę użytkową, i tym samym z nawiązką obłożyła moce wytwórcze producentów przekaźników, a
zwłaszcza wafli krzemowych - na bazie których powstają układy scalone. Innymi słowy produkcja dla
przemysłu motoryzacyjnego trafiła na przysłowiowy koniec kolejki. W rezultacie powstały poślizgi w
dostawach, które jak szacują eksperci od rynku motoryzacyjnego mogą trwać od sześciu do dziewięciu
miesięcy. Taka nieregularność dostaw powoduje, że z taśm montażowych może w 2021 r. zjechać kilka
milionów samochodów mniej. Sprawa dostaw półprzewodników stała się więc na tyle poważna, że w
przypadku amerykańskich producentów pojazdów w rozwiązywanie tego problemu włączyła się administracja
waszyngtońska, a w Niemczech bezpośrednio zaangażował się w to minister gospodarki Peter Altmaier. 



Źródło: opracowanie własne na podstawie TrendForce 

Za wspomnianymi interwencjami na szczeblu rządowym przemawiają także określone czynniki polityczne
wynikające z geografii produkcji, czyli z faktu, że zdecydowanie wiodące w skali globu odlewnie
półprzewodnikowe, tj.: Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation (TSMC), United Microelectronics
Corporation (UMC) czy Power Semiconductor Manufacturing Corporation usytuowane są właśnie na Tajwanie,
państwie - wyspie stającym się coraz ważniejszym elementem na geopolitycznej szachownicy w rozgrywce
Chiny versus USA. W obliczu rosnącej presji ze strony kontynentalnych Chin - Tajpej upatruje wszelkich
praktycznie możliwości powiększania swoich więzi gospodarczych z Zachodem. Kooperacja w zakresie tak
newralgicznej dla gałęzi światowego przemysłu kwestii jak produkcja półprzewodników wpisuje się zatem
idealnie w to, co zwykło się nazywać racją stanu.  Zważywszy przy tym, że Tajwan ma tu w rękach doprawdy
bardzo mocne argumenty - wynikające z faktu, że aktualny udział jego firm w globalnej podaży
półprzewodników wynosi aż 64 %. 
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Interwencje na tak wysokim szczeblu są jak najbardziej zrozumiałe. Wynikają one z jednej strony z wykazanej
powyżej na przykładzie Polski makroekonomicznej istotności sektora automotive dla krajowych gospodarek, z
drugiej zaś - z relatywnie małej siły przebicia koncernów samochodowych na tle innych branż zgłaszających
zapotrzebowanie na układy scalone. Przykładowo w odniesieniu do chipu dynamicznej pamięci DRAM (ang.
dynamic random access memory), którego pierwszą wersję Intel opracował w 1970 r., potrzeby przemysłu
samochodowego stanowią niespełna 2 % portfela producenckiego. W popycie dominują producenci
smartfonów i serwerów, którzy łącznie generują ponad 70 % zapotrzebowania.  

Tabela 2  Struktura produktowa popytu na półprzewodniki DRAM (w 2019 r.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie TrendForce 

Wykres 1 Struktura geograficzna odlewni półprzewodników 
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PRAWO MOORE`A I JEGO IMPLIKACJE 

O ile biznes półprzewodnikowy i jego makroekonomiczne oraz jak widzimy również geopolityczne przełożenia
wynikają z ,,zagospodarowania” znanego nam od lat szkolnych XIX-wiecznego prawa Ohma, głoszącego o:
proporcjonalności natężenia prądu przepływającego przez przewodnik do napięcia panującego między
końcami tegoż przewodnika to branża półprzewodnikowa jako taka posiada też swoje ,,autonomiczne” –
teoretyczne podstawy w  postaci tzw. prawa Moore`a. 

Jego autorem jest Gordon Moore, jeden ze współzałożycieli Intel Corporation i wieloletni członek władz
zarządczych tej firmy. W kwietniowym wydaniu ,,Elektronic Magazine” z 1965 r. napisał, że możliwości
kolejnych generacji układów scalonych będą zwiększały się w postępie geometrycznym: 

(…) złożoność komponentów (…) będzie się podwajała co roku (…) To oznacza, że w 1975 r. liczba tranzystorów
w jednym układzie scalonym po minimalnych kosztach wyniesie 65 tys. Wierzę, że tak wielki układ może zostać
zbudowany na pojedynczym waflu.

Po mnie więcej dekadzie G. Moore uaktualnił swoje prawo, przyjmując, że liczba tranzystorów podwaja się co
dwa lata, obecnie przyjmuje się, że od 4 do 5 lat. Nie zmienia to jednak faktu, że jego przewidywania sprzed 56
laty okazały wręcz zdumiewająco trafne. To właśnie im przypisywano też zasadnicze przeobrażenia
wewnątrzbranżowe, ponieważ firmy musiały coraz więcej inwestować w badania i rozwój technologii,
zwiększających wydajność procesorów. 

Aktualnie panuje przekonanie, że prawo Moore`a natrafiło na swoje naturalne ograniczenia, które ostatecznie
wygaszą jego trajektorię rozwojową. Obecnie instalowane procesowy to przede wszystkim te o parametrach
90, 65 oraz 45 milimetrów, i w nieskończoność ich zmniejszać ani zagęszczać nie można. Nie mogą być one
przecież mniejsze od atomu. Swoją drogą przypomnijmy, że dawniej kiedy procesory były wykorzystywane do
wystrzeliwania pierwszych rakiet w przestrzeń kosmiczną odpowiadały wielości pokoju mieszkalnego. Inną
barierą rozwoju jest szybkość, a w tym przypadku taką nieprzekraczalną granicą jest prędkość światła. 

Odpowiedzią rynku na te ograniczenia, ale przede wszystkim też dalsze jego kierunki rozwoju są fuzje i
przejęcia. Ich zasadniczym celem obok efektów synergii w obszarze badań i rozwoju (B+R) są też próby
dostosowania się do nadchodzących wyzwań i okazji rynkowych. 

W odniesieniu do nakładów związanych z B+R warto podkreślić, że w firmach z USA oscylują one na poziomie
od 20 % do 40 % przychodów: Intel (ok. 19 %), AMD (ok. 23 %), Nvidia (ok. 26 %), Xilinx (ok. 27 %), a Marvell
Technology (ok.40 %). Według prognoz analityków RBC Markets w 2021 r. wiodący amerykańscy producenci
układów scalonych/półprzewodników zwiększyć mają swoje wydatki na badania i rozwój o ok. 6 %, co
zamknęłoby się kwotą na poziomie ok. 37 mld USD. 

Z kolei tym co napędza akwizycje od strony bezpośrednio biznesowej są w szczególności oczekiwane
ponadprzeciętne wzrosty obrotów związane z produkcją odpowiadającą potrzebom rozrastających się
centrów danych, sztuczną inteligencją czy też budową sieci komórkowych piątej generacji (G 5).



BRANŻA KTÓRA POLSCE NIE JEST OBCA… 

Na wstępie tego tekstu zwróciliśmy uwagę, iż omawiane problemy zaopatrzeniowe na rynku układów
scalonych dla przemysłu motoryzacyjnego mogą mieć swoje reperkusje w krajowym sektorze automotive, a w
konsekwencji tego pogorszyć (przejściowo) nasze parametry makroekonomiczne, m.in. w eksporcie, wielkości
i dynamice PKB czy też skutkować oczekiwaniami kursowymi dla pary EUR/PLN. Tym bardziej, że brak chipów
nie wyczerpuje jeszcze zestawu bolączek zaopatrzeniowych motoryzacji. Okazuje się, że istnieje też niedobór
wystarczającej ilości stali nierdzewnej (w Polsce jej się niestety nie produkuje), który jest z kolei następstwem
pandemicznego wygaszania wielkich pieców. 

Branża układy scalone/półprzewodniki ma jednak w Polsce nie tylko bieżące, lecz także historyczne
konotacje. Wypada zacząć od tego, że większość układów scalonych wykonywanych jest w technologii
monolitycznej. Najstarsza metoda produkcji monokryształu i jedna z najpowszechniej stosowanych po II
wojnie światowej - to metoda Czochralskiego. Jej nazwa pochodzi od nazwiska polskiego uczonego Jana
Chochralskiego (1885 – 1953), urodzonego w Kcyni (ok. 80 km na północny wschód od Poznania), absolwenta
założonej w 1770 r. Królewskiej Wyższej Szkoły Technicznej w Berlinie (obecnie: Technische Universitat Berlin).
Około roku 1916 będąc kierownikiem laboratorium koncernu AEG odkrył sposób uzyskiwania monokryształów
przez powolne wyciąganie zarodzi i krystalizację z substancji stopionej. W 1928 r. inspirowany namową innego
polskiego uczonego, a zarazem prezydenta RP Ignacego Mościckiego, będąc już autorem wielu patentów i
publikacji w Niemczech, J. Czochralski powrócił do Polski i pracował jako kierownik Zakładu Metalurgii i
Metaloznawstwa na Wydziale Chemii Politechniki Warszawskiej. 

Lata świetności polskiej myśli elektronicznej, a ściślej mikroelektronicznej przypadały, jak łatwo się domyśleć
dekadę lat 70-tych XX wieku. Przy czym dla ścisłości należy przypomnieć, że stosowne podglebie dla rozwoju
półprzewodników powstało już w latach 60-tych, kiedy opracowano metodę oczyszczania germanu do
czystości półprzewodnikowej i rozpoczęto próby oczyszczania w tym celu krzemu. W kolejnych latach ważnym
asumptem do rozwoju badań własnych był brak uzyskania zgody Stanów Zjednoczonych na udzielenie Polsce
licencji przez firmę Faichild Corp., tę z której wywodzili się późniejsi założyciela Intela z G. Moore - włącznie. W
1975 r. skonstruowano pierwszy w Polsce układ scalony o wielkim stopniu scalenia (LSI), a następnie
rozpoczęto prace nad wykonaniem rodzimych układów 8 – bitowego systemu mikroprocesorowego. Układy
do tego systemu wykonane były na bazie technologii NMOS oraz technologii układów bipolarnych. W sumie
ocenia się, że polską myśl mikroelektroniczną w najlepszym dla niej okresie rozwoju, tj. około 1978 r. dzielił od
najbardziej zaawansowanych krajów świata dystans jedynie 5 – 6 lat. Późniejsze problemy gospodarcze
sprawiły, że dystans ten nigdy już nie był tak krótki. Wiodącym ośrodkiem naukowo – badawczym tamtych lat
było powołane do życia w 1970 r. Naukowo – Produkcyjne Centrum Półprzewodników Unitra CEMI,
zlikwidowane ostatecznie w 1994 r. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie TrendForce 

Tabela 3 Najważniejsze przejęcia z udziałem branży układy scalone/półprzewodniki w 2020 r.
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NOWE PERSPEKTYWY I SZANSE 

Współcześnie, w obliczu dynamicznego ogólnoświatowego rozwoju elektromobilności Polska staje się jednym
z europejskich liderów w zakresie produkcji baterii litowo–jonowych do pojazdów elektrycznych. Pozycję tę
zawdzięcza przede wszystkim zagranicznym inwestycjom, tak jak ma to miejsce w przypadku koreańskiego LG
Energy Solutions (fabryka Biskupice Podgórne/gmina Kobierzyce) czy szwedzkiej firmy Northvolt (zakłady w
Gdańsku). Sektor automobilowy staje się więc jednym z coraz stabilniejszych i perspektywicznych filarów na
których opiera się cały polski przemysł. 

Ten zaś wypracowuje ok. 20 % PKB, co sprawia, że osiągany wskaźnik uprzemysłowienia należy do
najwyższych w całej Unii Europejskiej. Powinno być zatem tyko kwestią czasu, kiedy silnie zindustrializowana
gospodarka wzbogacona zostanie o komplementarne krajowe zaplecze naukowo – badawcze. Przesłanki w
tym zakresie - w postaci zdolności i umiejętności są i będą zapewne coraz większe. Jeśli jako kraj rozsądnie
weźmiemy sprawy w swoje ręce, to zapowiadany pakiet unijnych funduszy może nam pomóc w dokonanym
na bazie technologii nowym skoku cywilizacyjnym. 

Takim nawet, o którym u progu transformacji społeczno–gospodarczej w 1990 r., co najwyżej można było
pomarzyć.

OPRACOWANIE

Zespół Analiz
Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >>

Zainteresował Cię powyższy artykuł i chcesz dowiedzieć się więcej?
W Prosper Capital Dom Maklerski nieustannie dążymy do
podnoszenia jakości świadczonych usług. Dzielmy się z Państwem
naszą ekspercką wiedzą, umożliwiając 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.

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


O NAS

Prowadzimy w pozyskiwaniu kapitału

Jesteśmy Firmą Inwestycyjną umożliwiającą naszym Klientom i Partnerom pozyskiwanie kapitału. Na bazie
wieloletniego doświadczenia naszego zespołu oraz aktualnej wiedzy rynkowej, dostarczamy rozwiązania
rynku kapitałowego m.in. za pośrednictwem Agentów Firmy Inwestycyjnej (AFI). 

Przeprowadzamy emisje i dystrybucję instrumentów finansowych, takich jak: akcje, obligacje, certyfikaty
Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (FIZ) oraz jednostki uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych Otwartych
(FIO) i Specjalistycznych Funduszy Inwestycyjnych Otwartych (SFIO). Ponadto realizujemy transakcje na rynku
niepublicznym oraz świadczymy szereg usług poemisyjnych. 

Jesteśmy Autoryzowanym Doradcą na rynku NewConnect i Catalyst oraz firmą partnerską GPW dla małych i
średnich przedsiębiorstw. Współpracujemy z Instytutem Energetyki Odnawialnej w zakresie wsparcia dla
przedsiębiorstw z branży odnawialnych źródeł energii (OZE). 

NABYWANIE AKCJI 
 

Przeprowadziliśmy emisję akcji
Emitentów z sektora gamingowego,

medycznego, med-techowego, rynku
OZE czy finansowego, 

w zróżnicowanych typach transakcji.

Prowadzimy bardzo staranną selekcję oferowanych papierów wartościowych. Zwracamy uwagę na wszelkie
parametry oferowanych instrumentów, dbając przede wszystkim o potencjał pomnożenia kapitału Inwestorów.
Proponujemy nabywanie: obligacji i akcji w przygotowanych przez Dom Maklerski ofertach, obligacji i akcji w
emisjach przygotowanych przez inne firmy inwestycyjne, w których Dom Maklerski jest członkiem konsorcjum
oferującego oraz certyfikatów inwestycyjnych Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (FIZ).

NABYWANIE OBLIGACJI 
 

Specjalizujemy się w emisji obligacji
Emitentów zarówno dla sektora

nieruchomościowego, rynku OZE, 
 jak i rynku pożyczkowo-

windykacyjnego.

OFERTA FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH 

 
Umożliwiamy Inwestorom

obejmowanie certyfikatów z szerokiej
oferty FIZ, FIO oraz SFIO. 
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